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Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Mårten Schultz () vakant (gruppsuppleant) 

(a) Professor Peter Wahlgren  

(x) Universitetslektor Åsa Hellstadius  

(x) Professor Anna Kaldal   

(x) Professor Mark Klamberg 

(vice ordförande) 

 

(x) Forskarstuderande Elica Ghavidel 

Rostami 

() Forskarstuderande Andreas Knutsson 

(gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Tove Lindgren () Forskarstuderande Julia Dahlqvist (gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Algot Bengtsson  

 

Deltagande fackliga representanter: 

(-) Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 

 

(x) närvarande 

(a) anmält förhinder 

 

Övriga närvarande 

Sandra Eriksson (protokollförare p 1–7) 

Catharina Sitte Durling (protokollförare p 

8–18) 

Jaan Paju 

Jane Reichel 

Sari Wrange 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse Åsa Hellstadius.  

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs med tillägg för två övriga frågor, punkt 17 

och punkt 18. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll, 

2020-10-13, bil.  

Läggs till handlingarna. 

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut. 

Noteras att inga delbeslut tagits sedan förra 

sammanträdet. 

c) protokoll från Juridiska 

fakultetsnämnden, 

2020-10-20, bil. 

Läggs till handlingarna. 
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d) ordförande informerar. Mot bakgrund av att utskottets dagordning innehåller ett 

stort antal mer omfattande ärenden, så lämnas 

information löpande vid respektive ärende.  

 

Ordförande har varit i kontakt med samtliga talare inför 

Forskardagen. I princip alla talare har förklarat sig 

villiga att delta även vid vårens dag (2021-03-25).  

  

e) studierektorerna informerar.  ISP-granskningen är nu avslutad vid institutionen och 

samtliga ISP:ar är fastställda och expedierade. Vid 

granskningarna har pandemins påverkan på 

doktorandstudierna särskilt uppmärksammats. Många 

doktorander upplever att studierna i något avseende 

påverkats men någon stor eller mer utbredd påverkan 

har inte kunnat konstaterats. Via ett bidrag från 

Thornstedts stiftelse har 6 doktorander fått 1 månads 

prolongering vardera.  

  

f) st prefekt informerar. Prefekt, dekan och studierektor har haft 

ämnesföreståndarsamtal och bl.a. diskuterat utmaningar 

med undervisningen under pandemin. 

 

Ändringar i antagningssystemet för specialkurserna på 

juristprogrammet kommer att leda till ett mer 

kontrollerat men mindre flexibelt system. Institutionen 

ser för närvarande över specialkursutbudet för att 

undvika alltför ”smala” kurser, samtidigt som man vill 

förvissa sig om att varje ämne åtminstone har en 

specialkurs. 

 

För att fylla det utökade takbeloppet som tillfaller 

institutionen i olika satsningar de kommande 

budgetåren, diskuteras vid institutionen olika alternativ 

för att möjliggöra att flera studenter kan antas på 

institutionens utbildningar.  

  

g) utbildningsledaren informerar. Inget att informera om. 

  

 

 

 

BESLUT- OCH 

DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  

  

4. Ansökan från forskarstuderanden Nikola 

Hajdin om bidrag om 80 000 kr avseende 

tryckning av avhandling samt 

språkgranskning m.m. (dnr SU FV-5.1.2-

4511-20),  

Bidrag beviljas med högst 80 000 kr inkl moms.  

  

5. Ansökan från forskarstuderande 

Alexandra Johansson om bidrag om 80 000 

Bidrag beviljas med högst 80 000 kr inkl moms  
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kr avseende tryckning av avhandling samt 

språkgranskning och översättning. (dnr SU 

FV-5.1.2-4215-20),  

Noteras att ordförande ej deltar i beslutet och att Mark 

Klamberg är ordförande för punkt. 

 

 

 

6. Ansökan från forskarstuderande Fabricio 

Fortese om bidrag om 18 500 USD 

avseende deltagande i Colombia Law:s 

Spring 2021 term of the Visiting Scholars 

Program samt bidrag om 7 000 SEK till 

flygresa. (dnr SU FV- 2.1.1-4597-20),  

Ärendet bordläggs för att inhämta mer information, dels 

från sökanden om vilket behov som tillgodoses genom 

bidraget för att lösa den uppställda forskningsuppgiften, 

dels från handledaren avseende prognosen för 

avhandlingsarbetet och medelsanslagets betydelse för 

genomförandet av projektet.  

 

Utskottet erinrar om att bidrag kan sökas för kortare 

forskningsvistelser och att samtliga kostnader ska vara 

skäliga samt att varje doktorand under den tid som ett 

forskningsprojekt löper kan påräkna bidrag med 

sammanlagt upp till 100 000 kr.  

  

7. Fråga om utseende av handledare för 

forskarstuderande Einar Prytz. (dnr SU FV 

4.2.4-4772-20). 

 

 

Beslutas att utse jur dr Ann-Christine Hartzén till 

handledare. 

  

8. Fråga om utseende av handledare för 

forskarstuderande Marie Kagrell. (dnr SU 

FV 4.2.4-4684-20).  

 

Beslutas att utse fil dr Åsa Burman till handledare.  

  

9. Beslut om förslag av revidering av 

allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i rättsvetenskap, (dnr SU FV-

4.1.1-4311-18). 

 

 

Beslutas att föreslå fakultetsnämnden att fastställa den 

allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap enligt bilaga. 

  

10. Beslut avseende åtgärdsredovisning.  

(dnr SU FV- 4.1.3-4761-20). 

Beslutas att föreslå fakultetsnämnden att föreslå 

Områdesnämnden för humanvetenskap att fastställa 

åtgärdsredovisningen enligt förd diskussion.  

  

11. Beslut om förslag om arbetsordning för 

Antagningsråd, (dnr SU FV-1.2.3-4752-20). 

Beslutas att föreslå fakultetsnämnden att fastställa 

arbetsordningen för Antagningsrådet enligt bilaga.  

  

12. Beslut om handläggningsordning för 

antagning till utbildning på forskarnivå, (dnr 

SU FV-1.1.2-4961-20). 

Beslutas att fastställa handläggningsordning för 

antagning till utbildning på forskarnivå i enlighet med 

förd diskussion. 
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13. Fråga om inrättande och fastställande av 

kursplaner för doktorandkurser (dnr SU FV-

4.1.1-4960-20)  

Utskottet inrättar kurser och fastställer kursplaner för 

kurserna Global Legal Research and Information 

Management: Legal Scholars and New Technologies 

7,5 hp och Strategi, kreativitet och forskningsetik, 7,5 

hp i enlighet med bilaga. 

  

14. Läskurs, diskussion  Utskottet finner att kursutbudet ska syfta till att 

möjliggöra för doktoranderna att uppnå examensmålen 

för utbildningen. Doktorandkurserna bidrar till att ge 

doktoranderna möjlighet att tillsammans analysera, 

argumentera, diskutera och presentera forskningsfrågor. 

Utskottet finner att läskurser uppfyller få, om ens något, 

av dessa syften. Litteraturen i en läskurs bör läsas inom 

ramen för doktorandens avhandlingsarbete. Utskottets 

ordförande kommer att ta upp frågan med 

handledarkollegiet. 

  

15. Doktorandkursutbud, diskussion  Bordläggs 

  

16. Fastställande av preliminära 

sammanträdestider för vårterminen 2021, 

förslag: 2021-04-14, 2021-05-17--18, 2021-

06-07--08.  

  

Beslutas att fastställda sammanträdestider för 

vårterminen 2021: 

2021-04-14, 2021-05-17--18, 2021-06-07--08.  

 

17. Ansökan från forskarstuderanden 

Alexander Unnersjö om bidrag om 80 000 

kr avseende tryckning av avhandling samt 

språkgranskning m.m. (dnr SU FV-5.1.2-

4819-20) 

Bidrag beviljas med högst 80 000 kr inkl moms.  

  

18. Delegation från utskottet till utskottets 

ordförande i två ärenden om handledarbyte. 

Utskottet beslutar om delegation till ordförande i de två 

ärendena. 

  

  

Ordförande Justeras 

  

Godkänt 20-12-17 Justerat per e-post 20-12-22 

Teresa Simon-Almendal Åsa Hellstadius 

  

  
  

  

  

 


