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Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Pernilla Leviner (vice ordförande) () Universitetslektor Filippo Valguarnera 

(gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Henrik Bellander  

(x) Universitetslektor Frantzeska Papadopoulou  

(x) Professor Mårten Schultz  

(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(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 

 

Studierektor Jaan Paju 

Administrativ studierektor Sari Wrange 

Kanslichef och utbildningsledare Catharina Sitte 

Durling 

Utredare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor 

Frantzeska Papadopoulou. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. Punkterna 4 och 5 tas upp 

efter punkt 2. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2021-04-14.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut 2021-04-01—2021-04-31. 

Läggs till handlingarna. 
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c) protokoll från Juridiska fakultetsnämnden, 

2021-04-20. 

Läggs till handlingarna. 

  

d) ordförande informerar. Prodekanus informerar om att: 

• Forskningsindikatorundersöknin

gen pågår. Institutionen har 

givits i uppdrag att sammanställa 

faktorer för 

forskningsindikatorer och 

kommer gå vidare med 

resultaten. 

• I forskningspropositionen finns 

en profilområdessatsning. 

Regeringen vill göra särskilda 

ekonomiska satsningar på 

lärosäten med olika 

forskningsprofiler. Rektor har 

påbörjat ett arbete med att ta 

fram sådana forskningsprofiler. 

  

e) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att:   

 • Studierektor kommer att skicka 

ut ett brev innehållande en 

tillbakablick på läsåret. 

  

f) st. prefekt informerar. - 

  

g) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• SU har tilldelats tillfälliga medel i 

ett regleringsbrev där rektor har 

fördelat 15 miljoner till H-

området. Dessa medel föreslås 

vidare delas till institutioner där 

forskningsanslaget understiger 

utbildningsanslaget. 

• Den områdesgemensamma 

karriärdagen för doktorander 

hålls den 19-20 maj i Zoom. 

  

h) Anmälan av disputation. 

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Alexandra Johansson för avläggande av juris 

doktorsexamen den 23 april 2021 

(dnr SU FV-4.2.9-0243-21). 

 

Läggs till handlingarna. 
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BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

  

4. Ansökan om antagning till utbildning på 

forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

  

a) Kossi Kafui Samboe med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

b) Farooq Muhammad Sabil med inriktning mot -

. 

Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

c) Sara Sibhani med inriktning mot Internationell 

privaträtt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

d) Nicholas Lassi med inriktning mot Finansrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

e) Irene Ottolini med inriktning mot Miljörätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

f) Daphine Leeser med inriktning mot 

Europarätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

g) Ian Santos Fernández med inriktning mot Ansökan avslås då den ingivna ansökan 
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Internationell privaträtt/Miljörätt. ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

h) Alice Grudd med inriktning mot Finansrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Professorerna Teresa Simon Almendal 

och Pernilla Leviner samt 

forskarstuderande Elica Ghavidel 

Rostami deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

i) Maryna Manteghi med inriktning mot 

Europarätt/Rättsinformatik. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

j) Nikola Nikolic med inriktning mot 

Internationell privaträtt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

k) Jianaer Zainula med inriktning mot europarätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

l) Robayet Ferdous Syed med inriktning mot 

Internationell privaträtt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

m) Gabriela Araujo Sandroni med inriktning mot 

Rättsinformatik/arbetsrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 
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konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

n) Didem Özgür Özden med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

o) Bartosz Wygladala med inriktning mot 

Internationell privaträtt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

p) Kenneth Ugwuokpe med inriktning mot 

Civilrätt/sjörätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

q) Oscar Danysz med inriktning mot Allmän 

rättslära. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

r) Olsi Shehi med inriktning mot Folkrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

s) Aminah Gilani med inriktning mot Folkrätt. Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

t) Amin Labbafi med inriktning mot Folkrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 
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på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

u) Danilo Di Bella med inriktning mot Folkrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

v) Anastasia Dardykina med inriktning mot 

Rättsinformatik. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

w) Anatoly Shikov med inriktning mot 

Europarätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

x) Mohammadyasha Sakhavi med inriktning mot 

Civilrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

y) Nikolay Popov med inriktning mot Civilrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

z) Boris Melvås med inriktning mot 

Rättsinformatik. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

å) Izel Naz Karahan med inriktning mot 

Europarätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 
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konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ä) Aida Conde med inriktning mot 

Civilrätt/immaterialrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ö) Anna Lisa Schäfer-Gehrau med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet.  

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

aa) Daniela Bartsch med inriktning mot 

Internationell privaträtt/processrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

bb) Martin Amnell med inriktning mot Offentlig 

rätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

cc) Ylva Lenartsson Hartmann med inriktning 

mot Folkrätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

dd) Barbara Branco med inriktning mot 

Europarätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ee) Iman Mirzazadeh med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 
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ff) Emmie Nordell med inriktning mot Allmän 

rättslära. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

gg) Stamatia Sakelliou med inriktning mot 

Straffrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

hh) Apoorva Gaur med inriktning mot 

Rättsinformatik/folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ii) Elin Skog med inriktning mot Offentlig 

rätt/processrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

jj) Bea Nordebrink med inriktning mot 

Rättshistoria. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

kk) Jayani Bodiyabaduge med inriktning mot 

Straffrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ll) David Bildt med inriktning mot 

Processrätt/barnrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 
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mm) Edith Lalander Malmsten med inriktning 

mot Miljörätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

nn) Isabella Vasiliou med inriktning mot 

Europarätt/processrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

oo) Sahana Ramesh med inriktning mot 

Internationell privaträtt/processrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

pp) Azin Rahmanian med inriktning mot 

Miljörätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

qq) Kiran Mohandas Menon med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

rr) Hoshang Mohammed med inriktning mot 

Offentlig rätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ss) Nazmul Hasan med inriktning mot Folkrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

tt) Amanda Clark med inriktning mot Offentlig 

rätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 
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konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

uu) Dennis Sabo med inriktning mot Offentlig 

rätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

vv) Ian Buerger med inriktning mot Miljörätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ww) Lysiana Myroslava med inriktning mot 

Civilrätt/immaterialrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

xx) Nyari Yomdo med inriktning mot Folkrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

yy) Sophie Berner-Eyde med inriktning mot 

Europarätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

zz) Daisy Ajima med inriktning mot 

Internationell privaträtt/processrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

åå) Frida Larsdotter Lundgren med inriktning 

mot Allmän rättslära. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ää) Stavroula Kitsou med inriktning mot 

Rättsinformatik/europarätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 
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konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

öö) Cristian de Francina med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

aaa) Samuel David Carey med inriktning mot 

Processrätt/rättsinformatik. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

bbb) Qeidary Qadir med inriktning mot 

Civilrätt/immaterialrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ccc) Josef Svantesson med inriktning mot 

Straffrätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

ddd) Suzana Rade Gerchmann med inriktning 

mot Civilrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

eee) David Fahraeus med inriktning mot 

Civilrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

fff) Mariana Fakih med inriktning mot Folkrätt. Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

ggg) Massimo Boschi med inriktning mot 

Civilrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 
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på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

hhh) Giulia Meo med inriktning mot 

Offentligrätt/europarätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

iii) Nasima Talukder Monmoon med inriktning 

mot Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

jjj) Caroline Åvall med inriktning mot 

Processrätt/barnrätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

 

Professorerna Teresa Simon Almendal 

och Pernilla Leviner samt 

forskarstuderande Elica Ghavidel 

Rostami deltar ej i beslutet. 

  

kkk) Henrik Carlborg med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

lll) Francesco Tricoli med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

mmm) Suchana Chowdhury Suchi med 

inriktning mot Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

nnn) Frida Molander med inriktning mot 

Processrätt/barnrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 
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ooo) Anna Varg med inriktning mot Offentlig 

rätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ppp) Ana-Sofia Valderas med inriktning mot 

Miljörätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

qqq) Lovisa Fransson med inriktning mot 

Folkrätt/havsrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

rrr) Karolina Alama-Maruta med inriktning mot 

Rättsinformatik. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

sss) Hassan Ali med inriktning mot Folkrätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ttt) Helena Bogdan med inriktning mot 

Folkrätt/miljörätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

uuu) Yuliya Khvatsik med inriktning mot 

Civilrätt/bankrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 
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Detta beslut kan inte överklagas. 

  

vvv) Christopher Hamilton med inriktning mot 

Finansrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

www) Johanna Eriksson med inriktning mot 

Processrätt. 

Beslutas att kalla sökande till intervju.  

 

Professor Mårten Schultz deltar ej i 

beslutet. 

  

xxx) Paula Silfverstolpe med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

yyy) Priya Singh med inriktning mot Miljörätt. Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

zzz) Aleksander Glapiak med inriktning mot 

Europarätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ååå) Eira Arb Zackrisson med inriktning mot 

Allmän rättslära. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

äää) Anastasiia Vorobiova med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 
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ööö) Oskar Taxén med inriktning mot Offentlig 

rätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

aaaa) Joanna Herskovits med inriktning mot 

Allmän rättslära/straffrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

bbbb) Serge Nengali Kumakamba med inriktning 

mot Fokrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

cccc) Rustam Mutallimzada med inriktning mot 

Rättsinformatik. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

dddd) Viktor Carlsson med inriktning mot 

Allmän rättslära. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

eeee) Oscar Alejandro Vázquez Medina med 

inriktning mot Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

ffff) Emma Llinares med inriktning mot 

Europarätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 
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Detta beslut kan inte överklagas. 

  

gggg) Viktoria Tomsson med inriktning mot 

Folkrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

hhhh) Daniel Brand med inriktning mot 

Civilrätt/sjörätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

iiii) Sophie Gestranius med inriktning mot 

Folkrätt/migrationsrätt/barnrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

jjjj) Emma Skarin med inriktning mot 

Processrätt. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

5. Ansökan om antagning till utbildning på 

forskarnivå i Rättsvetenskap med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

 

  

a) Nicholas Lassi med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

b) Maryna Manteghi med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 
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Detta beslut kan inte överklagas. 

  

c) Mehdi Imani med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

d) Ilgin Isgenc med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

e) Siamak Rastjou med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

f) Anastasia Dardykina med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

g) Anatoly Shikov med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

h) Boris Melvås med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 
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Detta beslut kan inte överklagas. 

  

i) Marcus Määttä med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

j) Aida Conde med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

k) Barbara Branco med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

l) Emmie Nordell med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

m) Apoovar Gaur med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

n) Gidem Yardimci med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 
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Detta beslut kan inte överklagas. 

  

o) Xue Wang med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

p) Victor Lacerda Botelho med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

q) Stavroula Kitsou med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

r) Samuel David Carey med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Beslutas att kalla sökande till intervju. 

  

s) Bruna De Castro e Silva med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

t) Joanna Herkovits med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

u) Rustam Mutallimzada med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

v) Yekta Keskin med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet.  

 

Detta beslut kan inte överklagas. 
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w) Anna Lumer med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i Rättsvetenskap med 

inriktning mot Rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

x) Ellinor Hedgren Rylander med inriktning mot 

Rättsinformatik, AI. 

Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet.  

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

  

6. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Alexander 

Unnersjö, för avläggande av juris doktorsexamen 

med avhandlingstiteln "Regress” (dnr SU FV-

4.2.9-1847-21), bil 

Beslutas att disputation ska äga rum den 

8 oktober 2021. 

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

professor Niklas Arvidsson, Lunds 

universitet. 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Jori Munukka, Stockholms universitet.  

 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Jessika van der Sluijs, 

Stockholms universitet, lagdommer, dr 

juris Bjarte Askeland, Gulating 

lagmannsrett och jur. dr Ann-Sophie 

Henrikson, Umeå universitet.  

 

Uppdras åt ordförande i 

forskningsutskottet att utse 

betygsnämndssuppleant.  

 

Slutseminarium har hållits den 26 

februari 2021. 

 

Punkten justeras omedelbart.  

  

7. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Nikola Hajdin, 

för avläggande av juris doktorsexamen med 

avhandlingstiteln "Individual Responsibility for 

the Crime of Aggression” (dnr SU FV-4.2.9-

Beslutas att disputation ska äga rum den 

14 oktober 2021. 

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

professor Claus Kress, Köln universitet, 

Tyskland. 
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1766-21), bil 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Pål Wrange, Stockholms universitet.  

 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Larissa van den Herik, Leiden 

universitet, Nederländerna, professor Per 

Bergling, Umeå universitet och docent 

Jarna Petman, Stockholms universitet. 

 

Till betygsnämndssuppleant utses docent 

Maria Sjöholm, Örebro universitet.  

 

Slutseminarium har hållits den 13 

november 2020. 

 

Punkten justeras omedelbart.  

  

8. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Maria Refors 

Legge för avläggande av juris doktorsexamen 

med avhandlingstiteln "Skolans skyldighet att 

förhindra kränkande behandling av elever – en 

rättsvetenskaplig studie” (dnr SU FV-4.2.9-1767-

21), bil 

 

Beslutas att disputation ska äga rum den 

21 oktober 2021. 

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

professor Håkan Gustafsson, Karlstad 

universitet. 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Pernilla Leviner, Stockholms universitet.  

 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Lotta Lerwall, Uppsala 

universitet, docent Markus Naarttijärvi, 

Umeå universitet och professor Suvianna 

Hakalehto, University of Eastern 

Finland. 

 

Till betygsnämndssuppleant utses docent 

Hedvig Bernitz, Stockholms universitet. 

 

Slutseminarium har hållits den 23 

oktober 2020. 

 

Professor Pernilla Leviner deltar ej i 

beslutet. 

 

Punkten justeras omedelbart.  

  

9. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

Beslutas att disputation ska äga rum den 

29 oktober 2021. 
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disputation för forskarstuderande Branka 

Marusic för avläggande av juris doktorsexamen 

med avhandlingstiteln "The autonomous legal 

concept of communication to the public in the 

European Union” (dnr SU FV-4.2.9-1825-21), bil 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Per Jonas Nordell, Stockholms 

universitet.  

 

Uppdras åt ordförande i 

forskningsutskottet att utse 

fakultetsopponent, ledamöter i 

betygsnämnd samt 

betygsnämndssuppleant. 

 

Slutseminarium har hållits den 9 juni 

2020. 

 

Punkten justeras omedelbart.  

  

10. Fråga om utdelande av stipendier ur Alfred 

Ossians Winroths minnesfond (47 000 kr) ur 

Stockholms universitets donationsstipendier för 

2021/2022. 

Uppdras åt ordförande att fatta beslut. 

  

11. Förslag till rektor angående utdelande av 

Koch Lindbergs resestipendium (43 500 kr) ur 

Stockholms universitets donationsstipendier för 

2021/2022. 

Uppdras åt ordförande att fatta beslut. 

  

12. Fastställande av sammanträdestider för 

höstterminen 2021. 

Beslutas att fastställa sammanträdestider 

för höstterminen 2021: 21-09-28, 21-10-

28 samt 21-12-09. 

  

13. Övriga frågor. Inga övriga frågor.   

 

 

 

Vid protokollet  

  

 

 

Karolina Alveryd  

 

 

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 21-05-25  Godkännes per e-post 21-05-28 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Frantzeska Papadopoulou 


