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

(x) Universitetslektor Daria Kozlowska 
Rautiainen (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Mia Carlsson 
 

(x) Universitetslektor Lydia Lundstedt  
(gruppsuppleant)  

(x) Professor Michael Hellner  
(x) Universitetslektor Katrin Lainpelto  
(x) Professor Johan Schelin   
(x) Professor Karin Åhman  
(a) Forskarstuderande Girion Blomdahl (x) Forskarstuderande Algot Bengtsson 

 
(x) Juris studerande Emanuel Sonstrand ( ) Juris studerande Evelina Siska 

(gruppsuppleant) 
(x) Juris studerande Ellen Gustafsson Björverud ( ) Juris studerande Johan Alexandersson 

(gruppsuppleant) 
Deltagande fackliga representanter: 
(a) Professor Roger Persson-Österman, SACO-S 
( ) Arkivarie Roger Nilsson, ST 
 
( ) Vakant 
(x) närvarande 
(a) anmält förhinder 

Ersättare: 
(x) Universitetslektor Claes Granmar 
( ) Utredare Elin Olson Wincent 

 

 
Övriga närvarande  
Utbildningsledare Catharina Sitte Durling, 
t.o.m. p. 8 
Byrådirektör Clara Hallén 
Studierektorerna Annelie Gunnerstad,  
Viktoria Pettersson och Per Ahlin 
St. prefekt Jane Reichel 
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas utse universitetslektor Mia  

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

Fastställs.  

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll, 2020-12-03. Läggs till handlingarna.  
  
b) ordföranden informerar. Ordföranden informerar om: 
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• Utbildningsutskottets roll, 
arbetsuppgifter och an-
svarsområden. Utskottet 
har numera en mera över-
gripande strategisk roll, 
med fokus på policy-, kva-
litets-, och uppföljnings-
frågor.  

 
• Arbetet i BUGA och det 

universitetsövergripande 
kvalitetssäkringssystemet. 

  
c) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren Catharina Sitte Dur-

ling informerar om: 
• Att Stockholms universitet   

har JO-anmälts av Stock-
holms Studentkår för bris-
ter i utformningen av dis-
ciplinnämndens beslut.  
 

• Att antalet disciplinären-
den har ökat inom hela 
humanvetenskapliga om-
rådet.  
 

• Att dekanus tidigare har 
fattat ett beslut som möj-
liggör för prefekt att be-
sluta om avsteg från obli-
gatoriska moment i kurs-
planer med anledning av 
Coronaläget. I fortsätt-
ningen kommer det att 
krävas ett skriftligt beslut, 
där aktuell kurskod fram-
går, vid varje avsteg som 
ska göras.   

 
• Att regeringen har skjutit 

till medel till universitet   
p.g.a. pandemin. Av dessa 
kommer ca 10 mkr att till-
falla juridiska fakulteten. 
Medlen är utbildningsan-
slag (UGA- medel) som vi 
ska producera håsar 
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(helårsstudenter) och hå-
par (helårsprestationer) 
för. Vissa satsningar är 
tidsbegränsade medan 
andra är permanenta. 

  
d) studierektor informerar. • Studierektor Per Ahlin 

nämner att fakultetsnämn-
den har fastställt ny utbild-
ningsplan för komplette-
ringsutbildningen där eng-
elska 6 är ett förkunskaps-
krav. 
 

• Viktoria Pettersson infor-
merar om att i och med att 
Fastreg avvecklas kommer 
antagningen till special-
kurser för höstterminen 
2021 och framåt att ske 
centralt via antagning.se. 
Följaktligen antas studen-
terna till och får besked 
om både A-perioden och 
B-periodens specialkurser 
samtidigt.  

 
• Studierektor Annelie Gun-

nerstad nämner att antalet 
disciplinärenden ökat med 
ca 250% från 2019 till 
idag. En uppmaning riktas 
till ledamöterna att sprida 
information till studen-
terna att plagiatkontroller 
regelbundet görs, samt be-
tona vikten av korrekt 
källhänvisning m.m. 
Mycket resurser går åt   
till disciplinärenden. 

  
e) juridiska linjerådet informerar. • Inget nytt att anföra.  
  
BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Utseende av vice ordförande i utbildningsut-
skottet fram till 2023-12-31. Föredragande Tor-
ben Spaak 

Beslutas utse professor Johan Schelin. 
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5. Anhållan om inrättande av sommarkursen, 
Folkrätt, fred och övergång i post-konflikt- 
situationer 3,5 högskolepoäng, JU255F (SU FV-
0338-21). Föredragande Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen med tillägget att  
Engelska B/ Engelska 6 skrivs in som 
förkunskapskrav i kursplanen. Uppdras åt 
ordföranden samt studeranderepresentant 
att fastställa kursplanen.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad.  

  
6. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för sommarkursen Internation-
ella mänskliga rättigheter, 3,5 högskolepoäng, 
JU256F (SU FV-0419-21). Föredragande Annelie 
Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen, samt uppdras åt 
ordföranden samt studeranderepresentant 
att fastställa kursplanen.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad.  

  
7. Förslag till datum samt kurser för granskning 
vårterminen 2021. Föredragande Catharina Sitte 
Durling 

Utbildningsledaren Catharina Sitte Dur-
ling presenterar en Powerpoint som bl.a. 
visar likheter och skillnader mellan       
utbildningsutskottets och SU:s kurs-  
respektive utbildningsgranskningar, se 
protokollsbilaga 1. 
 
Uppdras åt ordföranden professor Torben 
Spaak, professor Johan Schelin, utbild-
ningsledare Catharina Sitte Durling samt 
en representant från institutionen att uti-
från förd diskussion ge förslag på hur vi 
går vidare med utbildningsutskottets 
framtida kursgranskningar.   

  
8. Fråga om revidering av Riktlinjer för beviljande  
av kvalitetshöjande åtgärder, 2015-11-04 (SU FV-
1439-21. Föredragande Torben Spaak 

Beslutas att med smärre justeringar av 
förslaget, revidera riktlinjerna i enlighet 
med arbetsgruppens förslag enligt bilaga 
2.   

  
9. Tema för Juridiska fakultetens utbildningsdag  
6 oktober 2021 (heldag). Föredragande Torben 
Spaak 

Diskussion.  
 
Beslutas att temat för utbildningsdagen 
ska vara: Att arbeta pedagogiskt med di-
gitala verktyg.  
 
Beslutas att inbjuda representanter från 
CeUL:s IKT-team, samt att även inbjuda 
studeranderepresentanter från linjerådet 
att medverka. 

  
10. Övriga ärenden. Inga övriga ärenden.  
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Vid protokollet 
 

 
 

 
 

                                                        
 

Clara Hallén 
 

 
 

 
 

 
 

Ordförande 
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Torben Spaak 
 

 
 

 Mia Carlsson 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 


