
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Protokoll nr 2, 2021 1(3) 

Juridiska fakultetens forskningsutskott  2021-02-24 

 

  

Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon 

Almendal (ordförande) 

Suppleanter 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

() Universitetslektor Filippo Valguarnera 

() (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Henrik 

Bellander 

 

(x) Professor Pernilla Leviner  

(x) Universitetslektor Frantzeska 

Papadopoulou 

 

(x) Professor Mårten Schultz  

(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(x) Forskarstuderande Elica 

Ghavidel Rostami 

(x) Forskarstuderande Andreas Knutsson 

(gruppsuppleant) 

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

(x) Forskarstuderande Algot 

Bengtsson 

 

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Forskarstuderande Carolina Saf, 

SACO 

 

Övriga deltagare:  

Catharina Sitte Durling till punkt 5. 

Jaan Paju  

Sari Wrange  

Sandra Eriksson  

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse Pernilla Leviner  

  

2. Fastställande av 

föredragningslistan. 

Fastställs  

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll, 

2021-01-28, bil.  

Läggs till handlingarna  

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut, 2021-01-01-2021-01-31, bil. 

Läggs till handlingarna 

c) protokoll från Juridiska 

fakultetsnämnden, 

2021-01-26, bil. 

Läggs till handlingarna 
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d) Genomförda disputationer 2020, 

bil. 

Läggs till handlingarna 

- Haymanot Baheru 

 

 

e) ordförande informerar. Inbjudan till workshop den 17 mars gällande 

etikprövning har gått ut till institutionen.  

 

I planeringen är 6–7 disputationer bokade att äga rum 

under året. Lokal är bokat ett antal datum så att dessa 

kan sättas ut. 

 

Dekanus har beslutat om att tillsätta följande 

ledamöter till antagningrådet:   

Karin Åhman 

Pål Wrange 

Göran Millqvist  

Antagningsrådet påbörjar arbete med antagningen i 

början av mars. 

 

  

f) studierektorerna informerar.  Sari: Antagningen till forskarutbildningen har öppnat 

och ett 20-tal ansökningar har hittills inkommit.  

Jaan: En disputation som var avsedd att genomföras i 

juni har skjutits upp, nytt planerat datum är i 

september.  

  

g) st prefekt informerar. -  

  

h) utbildningsledaren informerar. Vid nästföljande möte i Områdesnämnden kommer en 

redovisning ske av pandemins effekter på 

doktorandernas studier på forskarnivå.  

  

  

BESLUT- OCH 

DISKUSSIONSÄRENDEN 

 

  

4. Den s.k. villkorade antagningen, 

bil. (Diskussion) 

Beslutas att behålla nuvarande tidsfrist om ett år vid 

s.k. villkorad antagning. I övrigt förs en diskussion 

med utgångpunkt i den bilagda promemorian från 

arbetsgruppen. Det uppdras åt prodekan att justera 

bilagan i enlighet med förd diskussion och därefter 

överlämna den till Fakultetsnämnden för slutligt 

ställningstagande i frågan. Henrik Bellander anmäler 

att han vill läsa igenom promemorian innan den 

lämnas till Fakultetsnämnden. 
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5. Antagningsprocessen till 

utbildning på forskarnivå vid 

fakulteten, bil. (Information) 

 

Prodekan informerar utskottet om 

antagningsprocessen. 

  

6. Begäran om tillgodoräknade från 

forskarstuderande Branka Marusic, 

(dnr SU FV-4.2.6-4245-20), bil 

Beslutas att forskarstuderande Branka Marusic får 

tillgodoräkna kursen International Copyright Law som 

en 0 hp kurs på utbildning på forskarnivå. 

  

 

 

Vid protokollet  

 

Sandra Eriksson  

 

 

 

Ordförande     Justeras 

 

Godkännes per e-post    Godkännes per e-post  

2021-03-10    2021-03-12 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Pernilla Leviner 


