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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. 5.) 

( ) Universitetslektor Andrea Sundstrand  
(gruppsuppleant)  

(x) Universitetslektor Elisabeth Ahlinder  
(x) Professor Laura Carlson   
(x) Universitetslektor Mia Carlsson   
(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  
(x) Forskarstuderande Elica Ghavidel Rostami ( ) Forskarstuderande Anna Horn 
(x) Juris studerande Helena Eriksson  ( ) Juris studerande Hanna Sahlin 

(gruppsuppleant) 
(x) 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  
Studievägledare Jenny Nyman  
Hök t.o.m. p. 4. 

Ersättare: 
 
( ) vakant 
 
 

 
 
ÄRENDE 

  
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas utse professor Roger Persson Österman 

(pp. 1- 4) samt (pp. 6-15) samt Elisabeth Ahlin-
der (p. 5).  

  
2. Fråga om fastställande av föredragnings- 
listan. 
 

Fastställs. 
 

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll, 2020-04-22. Läggs till handlingarna.  
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b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll  
B2020-03-06– B2020-04-27.   

Läggs till handlingarna. 

  
c) ordföranden informerar. • Dekanus har fattat ett beslut som 

möjliggör för prefekt att besluta 
om avsteg från obligatoriska  
och examinatoriska moment i 
kursplaner med anledning av  
Coronaläget. 
 

• Rektor beslutade om distansun-
dervisning till 31 augusti 2020. 
Dekanus har dock rätt att göra  
undantag från detta beslut.   

  
d) utbildningsledaren informerar. • Utbildningsledaren Catharina 

      Sitte Durling nämner att  
      regeringen beslutat att öppna  
      gymnasieskolor och universitet  
      fr. o. m. 15 juni 2020. Övriga  
      rekommendationer är dock kvar 
      såsom max 50 personer i samma 
      lokal. Undervisning kan dock ske 
      i mindre grupp och student kan 
      även ha möte med sin handledare.  

 
• SU:s ekonomi är ansträngd.  

Rektor har beslutat att se över 
ekonomin och en arbetsgrupp  
arbetar med ”En ekonomi i ba-
lans”. JurFak underpresterade 
2019 men har högt söktryck på 
sina utbildningar och god genom-
strömning.  

  
e) studierektor informerar. • Studierektor Annelie Gunnerstad 

nämner att fusk, främst i form av 
otillåtet samarbete, är ett problem 
som uppkommit när studenterna 
tenterar hemifrån. En utmaning  
är att många studenter tenterar  
på samma plats.  
 
Nu har förtydligande information 
till studenterna gått ut angående 
fusk.  
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• Juridiska institutionen är inbjuden 

att delta i en pilotstudie när det 
gäller SU-gemensamt kursvärde-
ringssystem via Athena. Skatterätt 
har anmält sig villig att medverka 
samt ev. även Laura Carlsons  
specialkurs.  

  
f) juridiska linjerådet informerar. • Linjerådet berättar att de gjort en 

studentenkät beträffande distans-
undervisning. Enkäten har haft 
bra svarsfrekvens. Enkäten visar 
att studenterna har svårt att hitta 
studiemotivationen samt att vissa 
studenter har svårt att delta  
p. g. a. avsaknaden av ett eget 
rum. Många tycker även det 
känns långt med flera timmars  
föreläsning. 
  
Enkäten kommer att skickas ut  
till ledamöterna i utbildnings- 
utskottet.  

  
BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Betygsstatistiken för 2019.  
Föredragande Jenny Nyman Hök 

Studievägledare Jenny Nyman Hök informerar 
om statistik för samtliga grundkurser. Avvikelser 
i AB-frekvensen för olika ämnen och jämförelse 
med tidigare år görs.  
 
Diskussion.  

  
5. Ansökan om medel för kvalitetshöjande  
åtgärder inom grundutbildningen från Mauro 
Zamboni med 105 tkr avseende täckande av  
kostnader avseende skapande av digitala före- 
läsningar med professor Pauline Westerman från 
Groeningens universitet avseende obligatorisk 
kurslitteratur i kursen Allmän rättslära 9 hp  
(dnr SU FV 5.1.2-1342-20). Föredragande  
Clara Hallén 

Bifalles med upp till 37. 075 kr att utnyttjas  
ur institutionens avsatta medel för ändamålet.  
Medel för undertextning får i enlighet med  
tidigare praxis från utbildningsutskottet sökas 
från juridiska institutionen. 
 
Antecknas att professor Roger Persson Österman 
var ordförande på p. 5 samt att Torben Spaak ej 
deltagit i beslutet.  
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6. Anhållan om inrättande av kurs samt  
fastställande av kursplan för fristående  
kursen Internationell Skatterätt, 15  
högskolepoäng, JU664F  
(dnr SU FV- 3.1.1-2163-20).  
Föredragande Annelie Gunnerstad  

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 1.  

  
7. Anhållan om inrättande av kurs samt  
fastställande av kursplaner för specialkursen  
Arbetsrätt, 15 högskolepoäng, JU670A,  
JU670B (dnr SU FV- 3.1.1-2164-20).  
Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen och fastställa  
kursplanerna enligt bilagorna 2 och 3.  

  
8 a. Anhållan om inrättande av kurs samt  
fastställande av kursplaner för specialkursen 
Avancerad immaterialrätt, 15 högskolepoäng, 
JU671A, JU671B (dnr SU FV- 3.1.1-2165-20).  
Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa kurs-    
planerna enligt bilaga 4 och 5. Antecknas  
att kursen ersätter JU723A, JU723B. 
 

  
8 b. Anhållan om upphävande av kursplaner  
för specialkursen Avancerad immaterialrätt,  
15 högskolepoäng, JU723A, JU723B  
(dnr SU FV- 3.1.1-2165-20). 

Beslutas att upphäva kursplanerna. Antecknas  
att kursplanerna har ersatts av JU671A, JU671B.  

  
9. Anhållan om inrättande av kurserna samt  
fastställande av kursplanerna 9 a-e inom  
magisterprogrammet i Folkrätt, 60 högskole- 
poäng, JILLM. Föredragande Annelie Gunnerstad 

 

  
9 a. Högre kurs i Folkrätt, 15 högskolepoäng, 
JU701M (dnr SU FV- 3.1.1-2218-20). 

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 6.  

  
9 b. Mänskliga rättigheter i en global kontext,  
15 högskolepoäng, JU702M (dnr SU FV-  
3.1.1- 2216-20). 

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 7.  

  
9 c. Internationell straffrätt, 15 högskole- 
poäng, JU703M (dnr SU FV- 3.1.1-2215-20). 

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 8.  

  
9 d. Folkrätten och den globala ekonomin,  
15 högskolepoäng, JU704M (dnr SU FV- 
3.1.1-2214-20). 

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 9.  

  
9 e. Examensarbete i Folkrätt, 15 högskole- 
poäng, JU705M (dnr SU FV- 3.1.1-2213–20). 

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 10. 
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10. Anhållan om inrättande av kurserna samt  
fastställande av kursplanerna 10 a-d inom  
magisterprogrammet i Miljörätt, 60 högskole- 
poäng, JELLM. Föredragande Annelie Gun-
nerstad 

 

  
10 a. Gränsöverskridande miljörätt, 15  
högskolepoäng, JU706M (dnr SU FV- 
3.1.1-2235-20).  

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 11. 

  
10 b. Övergripande miljörättsliga teman, 15  
högskolepoäng, JU707M (dnr SU FV- 3.1.1- 
2233-20). 

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 12. 

  
10 c. Miljörättsliga metoder, teori och praktik,  
15 högskolepoäng, JU708M (dnr SU FV-3.1.1-
2234-20).  

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 13 

  
10 d. Examensarbete i Miljörätt, 15 högskole- 
poäng, JU709M (dnr SU FV-3.1.1-2236-20). 

Beslutas inrätta kursen och fast- 
ställa kursplanen enligt bilaga 14.  

  
11. Anhållan om inrättande av kurs samt  
fastställande av kursplaner för specialkursen  
Gränsöverskridande miljörätt, 15 högskolepoäng,  
JU675A, JU675B (dnr SU FV 3.1.1-2167-20).  
Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen och fastställa  
kursplanerna enligt bilaga 15 och 16.  

  
12 a. Anhållan om inrättande av kurs samt  
fastställande av kursplaner för specialkursen  
Migrationsrätt, 15 högskolepoäng, JU, 676A, 
JU676B (dnr SU FV 3.1.1-2168-20).  
Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa kurs-    
planerna enligt bilagorna 17 och 18. Antecknas 
att kursen ersätter JU898A, JU898B. 
 

  
12 b. Anhållan om upphävande av kursplaner  
för specialkursen Migrationsrätt, 15 högskole- 
poäng, JU898A, JU898BB (dnr SU FV-3.1.1- 
2168-20). Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas att upphäva kursplanerna. Antecknas  
att kursplanerna har ersatts av JU676A, JU676B. 

  
13. Anhållan om inrättande av kurs samt  
fastställande av kursplanerna för specialkursen 
och fristående kursen Medicinsk rätt, 15  
högskolepoäng, JU672A, JU672B, JU672F  
(dnr SU FV- 3.1.1-2166-20). Föredragande  
Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen och fastställa kurs- 
planerna enligt bilagorna 19, 20 och 21.  
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14. Sammanträdestider för höstterminen 2020 
samt preliminära sammanträdestider för vår- 
terminen 2021. Föredragande Clara Hallén   

Beslutas att fastställa sammanträdestider för 
höstterminen 2020: 200909, 201021 samt 
201203.  
 
Förslag preliminära sammanträdestider för 
vårterminen 2021: 210209, 210316, 210422 
samt 210603. 
 
 
Samtliga sammanträden äger rum kl. 13:00  
i Fakultetsrummet (C824). Beroende på  
Covid-19-situtionen kan vissa sammanträden 
komma att zoomas.  

  
15. Övriga frågor. Ordförande Torben Spaak tackar utskottets  

ledamöter för gott samarbete och riktar ett  
särskilt tack till de studeranderepresentanterna 
som ev. slutar till höstterminen 2020. 
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Vid protokollet 
 

 

                                                       

 

 

Clara Hallén  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

Ordförande (pp.1-4. 6-15) 
 
 
Justerat per e-post 2020-06-18 
 
 
Torben Spaak  

 
 
 
Justerat (pp.1-4. 6-15) per e-post 2020-06-21 
 
 
Roger Persson Österman  

  
  
  
Ordförande (p. 5) 
 
 
Justerat per e-post 2020-06-21 
 
 
Roger Persson Österman 

 
 
 
Justerat (p. 5) per e-post 2020-06-18 
 
 
Elisabeth Ahlinder  

  
  
  
 


