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Ordinarie ledamöter  Suppleanter 
  
(x) Professor Torben Spaak  
(ordförande) 

( ) Professor Johan Schelin 
(gruppsuppleant) 

( x) Professor Roger Persson Österman  
(vice ordförande) (ordf. p. 4.) 

( ) Universitetslektor Andrea Sundstrand  
(gruppsuppleant)  

(x) Universitetslektor Elisabeth Ahlinder  
(x) Professor Laura Carlson   
(x) Universitetslektor Mia Carlsson  
fr.o.m. p.3 c 

 

(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  
(x) Forskarstuderande Elica Ghavidel Rostami ( ) Forskarstuderande Anna Horn 
(a) Juris studerande Helena Eriksson  (x) Juris studerande Hanna Sahlin 

(gruppsuppleant) 
(a) Juris studerande Johan Alexandersson ( ) Juris studerande Ellinor Hedgren Rylander 

(gruppsuppleant) 
Deltagande fackliga representanter: 
 
( ) vakant 
(x) närvarande 
(a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande  
Utbildningsledare  
Catharina Sitte Durling 
Byrådirektör Clara Hallén 
Studierektorerna  
Annelie Gunnerstad  
och Viktoria Pettersson  
St. prefekt Jane Reichel  

Ersättare: 
 
( ) vakant 
 
 

 
 
ÄRENDE 

  
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas utse forskarstuderande Elica Ghavidel 

Rostami. 
  
2. Fråga om fastställande av föredragnings- 
listan. 
 

 

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll, 2020-02-06. Läggs till handlingarna.  
  
b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll  
B2019-12-18– B2020-02-05. 

Läggs till handlingarna. 
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c) ordföranden informerar. • Ordföranden informerar kort om 

institutionens problem med lära-
res övertimmar. 

 
• Kort information om arbetet i 

BUGA.  
 

• Våra egna kursgranskningar har 
skjutits upp till hösten med anled-
ning av den pågående Corona- 

                        pandemin  
  
d) utbildningsledaren informerar. • Utbildningsledaren Catharina 

      Sitte Durling nämner att de  
                        universitetsgemensamma gransk- 
                        ningarna är uppskjutna. Juristpro-       
                        grammet som skulle ha granskats 
                        i år skjuts upp till 2021. Gransk- 
                        ningen av magisterprogrammen 
                        skjuts upp till 2022. 
 

• Dekanus har fattat ett beslut som 
möjliggör för prefekt att besluta 
om avsteg från obligatoriska mo-
ment i kursplaner med anledning 
av Coronaläget. Fuskhanteringen 
är dock en utmaning.  
 

• För närvarande diskuteras inom 
REBUS ett förslag till utformning 
av universitetets kvalitetssärings-
system som skulle innebära att ut-
bildningsgranskningar på GAN 
sker vart sjätte år istället för vart 
tredje år. Därtill verkar det som 
om lärartabellerna kommer att er-
sättas med beskrivande text om 
hur personalgruppen ser ut.  

        
• Kursvärderingssystemet kommer 

inom kort provtestas i Athena på 
grund- och avancerad nivå. Det 
blir då inte obligatoriskt.  
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e) studierektor informerar. • Studierektor Annelie Gunnerstad 
nämner att fusk är ett problem 
som uppkommit när studenterna 
tenterar hemifrån. En ny utma-
ning är att många studenter bor 
ihop och därmed tenterar på 
samma plats och ibland med 
samma IP-adress.  
 

• När det gäller kursvärderingssy-
stemet går licensen för Survey & 
Report ut i juni 2020. Athena 
kommer då användas i stället.  

  
f) juridiska linjerådet informerar. • Inget nytt att anföra.  
  
BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Mauro Zamboni 
med 105 tkr avseende täckande av kostnader avse-
ende skapande av digitala före-läsningar med pro-
fessor Pauline Westerman från Groeningens uni-
versitet avseende obligatorisk kurslitteratur i kur-
sen Allmän rättslära 9 hp (dnr SU FV 5.1.2-1342-
20).  Föredragande Clara Hallén 

Bordlägges 
 
Sökanden uppmanas komplettera ansökan dels 
med en utförligare motivering på vilket sätt före-
läsningarna kompletterar den aktuella boken, 
dels med uppgifter om huruvida man övervägt 
egna inspelningsmöjligheter, t. ex. genom Zoom 
eller liknande verktyg.  
 
Antecknas att professor Roger Persson Österman 
var ordförande på p. 4 samt att Torben Spaak ej 
deltagit i beslutet.  

  
5. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom magisterutbildningen från Jonas Ebbes-
son motsvarande 40 arbetstimmar (ca 29 900 kr 
inkl. löneökning och LKP) avseende utvecklande 
av ett magister-program i Miljörätt med start 2021 
(dnr SU FV-5.1.2-1434-20). Föredragande Clara 
Hallén 

Bifalles med upp till sökt belopp att utnyttjas  
ur institutionens avsatta medel för ändamålet.  
 
 

  
6. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom magisterutbildningen från Pål Wrange 
med 26 100 kr avseende utvecklande av ett magis-
terprogram i Folkrätt (dnr SU FV-5.1.2-1343-20). 
Föredragande Clara Hallén  

Bifalles med upp till sökt belopp att utnyttjas  
ur institutionens avsatta medel för ändamålet.  
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7. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Mia Carlsson 
med 44 376 kr, motsvarande tre arbetsdagar var-
dera för Claes Lernestedt (15 048 kr), Ivar Lavett 
(7 992 kr), Maria Rasmussen (8 280 kr) samt Mia 
Carlsson (13 056 kr). Arbetet omfattar omarbet-
ning av kursmaterial och kursupplägg av Juridisk 
introduktionskurs, 10,5 hp, för den delen som  
rör Straffrätt (dnr SU FV-5.1.2-1616-20).  
Föredragande Clara Hallén  

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnyttjas  
ur institutionens avsatta medel för ändamålet.  
 
Antecknas att det är ämnet Juridisk introduktions-
kurs som tilldelas medlen och inte specifika  
personer.  
 
Antecknas att Mia Carlson ej deltagit i beslutet.  
 
Punkten justeras omedelbart.  

  
8. Förslag till nytt datum för kursgranskning höst-
terminen 2020. Föredragande Torben Spaak 

Beslutas att granskning kommer att ske under 
oktober 2020, samt att datumen kommer att  
bestämmas i respektive granskningsgrupp.  

  
9. Formerna för det fortsatta arbetet med kursut-
vecklingssamtalen. Föredragande Catharina Sitte 
Durling 

När det gäller våra egna kursgranskningar är det 
lämpligt att fortsätta med granskning av magis-
terprogrammen. Granskningen av dessa kurser 
skulle då hinna klart innan SU-granskningen av 
magisterprogrammen, som kommer att ske 2022. 

  
10. Övriga frågor. Inga övriga frågor.  
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Vid protokollet 
 

 

  
                                                       

 

 

  
  
Clara Hallén  
  
  
  
  
Justeras  
  
  
Justerat per e-post 2020-05-12 Justerat per e-post 2020-05-12 
  
 
Torben Spaak 

 
Elica Ghavidel Rostami 
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