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Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

(x) Professor Antonina Bakardjieva 

Engelbrekt (gruppsuppleant) 

(a) Professor Mårten Schultz () (gruppsuppleant) 

(x) Professor Peter Wahlgren  

(a) Universitetslektor Åsa Hellstadius  

(x) Professor Anna Kaldal   

(x) Universitetslektor Mark Klamberg 

(vice ordförande) 

 

(a) Forskarstuderande Elica Ghavidel Rostami (a) Forskarstuderande Andreas Knutsson 

(gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Tove Lindgren () Forskarstuderande (gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Algot Bengtsson  

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 

 

Övriga deltagare:  

Catharina Sitte Durling  

Jaan Paju  

Jane Reichel  

Sari Wrange  

Sandra Eriksson  

(x) närvarande 

(a) anmält förhinder 

 

Föredragande:  

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse Anna Kaldal. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs  

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll, 

2020-09-07, bil.  

Läggs till handlingarna. 

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut 2020-09-01-2020-10-01, bil. 

Läggs till handlingarna. 

  

c) protokoll från Juridiska fakultetsnämnden, 

2020-09-08, bil. 

Läggs till handlingarna. 
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d) ordförande informerar, bil. 

 
• Handledarkollegiet har träffats 

och haft ett möte om bl.a. 

pandemins effekter på 

doktorandernas välmående och 

förändrade förutsättningar för 

studier. Det kommer särskilt 

läggas vikt vid påverkan av 

pandemin under höstens 

granskning av isparna. 

• Mark Klamberg har tagit 

initiativet till att ge kurser till 

doktoranderna i not- och 

källhantering.  

• SU har ett internt 

kvalitetssäkringssystem för 

granskning av lärosätets 

forskningsverksamhet. 

Kvalitetssäkringssystemets syfte 

är att säkerställa att SU främjar 

och håller hög kvalité inom 

forskningen. UKÄ kommer 

granska systemet inom ramen för 

deras regeringsuppdrag.   

Årligen kommer så kallade 

forskningsindikatorer att tas fram 

och Juridiska institutionen har 

getts möjlighet att kommentera 

uppgifterna, vilka har 

sammanställts under våren. 

Indikatorerna visar bland annat, 

att kollegiet bör bli bättre på 

intern granskning, samt utveckla 

sitt peer review system, men även 

blir bättre på att rapportera in 

artiklar i DIVA.  

• Valresultatet har kommit.  

Eftersom det nya 

forskningsutskott tillträder till 

våren, kommer vårterminens 

mötestider fastställas när det nya 

utskottet är på plats.   

  

• På förfrågan från ordförande 

berättar Peter Wahlgren om 

Marie Curie-projektet: 

Institutionen fick beslut i februari 

att projektet beviljades. Projektet 

kommer att pågå mellan 4–5 år 
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och totalt är det 15 doktorander 

som kommer anställas inom 

ramen för projektet, varpå tre 

doktorander placeras på SU och 

resterande placeras ut på fyra 

andra universitet. 

Doktorandutbildningen är 

omfattande med forskarskola, 

och doktoranderna kommer också 

rotera på flera universitet. Varje 

doktorand skall även erbjudas 

praktikplats.   

Ambition är att få ut utlysningen 

av anställningarna i närtid, 

förhoppningsvis vecka 44.   

 

Ytterligare ett beslut om extern 

finansiering har tagits, det är från 

WASP.  

WASP kommer finansiera ett 

biträdande lektorat. Därtill 

kommer en doktorand att knytas 

till projektet.  

Båda projekteten handlar om AI.  

  

  

e) studierektorerna informerar.  • Sari Wrange: Arbetet pågår med 

insamling av ISP:ar.   

 • Jaan Paju: Institutionen har 

lämnat in ett underlag till BUF 

om vissa examensmål som är 

svåra att mäta, hur de kan 

definieras och examineras 

enhetligt.    

 

• Dekanus har delegerat till 

institutionen att säkerställa att 

regelverket för etikprövning 

efterföljs. En arbetsgrupp 

bestående av Teresa, Jane och 

Jaan ser över möjligheten till ett 

kollegium med särskild 

inriktning på etikprövning.   

   

f) utbildningsledaren informerar. • SU:s budgetarbetet har dragit 

igång, och i pandemins spår, 

inom ramen av budgetproppen 

har det kommit extra medel till 
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SU till grund-och avancerat nivå.  

• Vid Juridiska fakulteten var det 

ett bra valdeltagande, bättre än de 

andra fakulteterna, ca 60% av de 

röstberättigade deltog i valet.  

  

  

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

  

4. Anhållan om revidering i kursplan för 

doktorandkursen Fundamental Concepts in Law, 

(dnr SU FV 4.1.2-3725-20) bil. 

Föredragande: Catharina Sitte Durling 

Beslutas revidera kursplanen i enlighet 

med bilaga 4. 

  

5. Ansökan från forskarstuderande Nikola 

Hajdin om medel om 19 650 kr för deltagande i 

svenskkurs (dnr SU FV 5.1.2- 3343-20), bil. 

 

Ansökan avslås. Utskottet konstaterar att 

den sökande redan beviljats medel om ca 

100 000 kr, varav medel beviljats för att 

delta i undervisning i svenska. Sökanden 

bör vara i slutskedet av sina 

forskarstudier varför utskottet har svårt 

att se hur ytterligare medel kan bidra till 

att lösa den uppställda 

forskningsuppgiften.  

 

 

Mark Klamberg deltar ej i beslutet.  

 

6. Förslag till beslut om revidering av Juridiska 

fakultetens beslut- och delegationsordning, bil. 

Föredragande: Catharina Sitte Durling 

Beslutas att föreslå fakultetsnämnden att 

införa revideringar i enlighet med bilaga.   

  

7. Upphävande av Råd angående 

handledaryttrande, bil. 

Beslutas att upphäva Råd angående 

handledaryttrande.  

 

  

8. Fastställande av datum Forskardagen 2021.  Beslutas att Juridiska fakultetens 

forskardag ska hållas den 25 mars 2021.  

 

  

9. Arbetsgruppen för nödvändig åtgärd, bil. 

Information och diskussion 

 

Information och diskussion. 

 

  

10. Tillgodoräknande av språkkurs samt 

inrättande av egen doktorandkurs (läskurs), bil.  

Diskussion 

 

Frågan inrättande av egen doktorandkurs 

bordläggs.  

 

Tillgodoräknande av språkkurs avslås 
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med hänvisning till att kursen enligt ASP 

måste ges på forskningsnivå.  

  

11. Övriga frågor.  

  

  

  

  

Vid protokollet  
  

Sandra Eriksson  
  
  
  

Ordförande Justeras 
  

Godkänt 20-10-29 Justerat per e-post 20-11-08 

Teresa Simon-Almendal  Anna Kaldal 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  


