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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  

(a) 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 forskarstuderande Elica 

Ghavidel Rostami. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs med tillägg av punkterna 4 j) 

och 5 d) samt punkt 7. Punkten 7 tas 

upp efter punkt 4. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2021-05-17--18.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut 2021-05-01—2021-05-31. 

Läggs till handlingarna. 
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c) ordförande informerar. Prodekanus informerar om att: 

• Under hösten planeras för arbete 

med kvalitetssäkring och 

revidering av styrdokument. I 

september kommer en 

utvärdering av 

antagningsprocessen att 

genomföras där Antagningsrådet 

ska kallas till ett möte för att ge 

sina synpunkter på processen. 

• Under hösten kommer ett 

fyllnadsval till 

forskningsutskottet att hållas för 

att ersätta Henrik Bellander som 

avslutar sin anställning vid SU. 

  

d) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att:   

 • Samtliga sökande till 

forskarutbildningen som fått 

avslagsbeslut har meddelats 

detta. 

  

e) st. prefekt informerar. - 

  

f) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• Områdesnämnden kommer vid 

nästkommande möte att fatta 

beslut om de forskningsmedel 

som nämndes vid förra 

utskottsmötet. 

• Den områdesgemensamma 

mallen för allmänna studieplaner 

ska revideras och tas upp i 

Områdesnämnden i september. 

  

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Ansökan om antagning till utbildning på 

forskarnivå i rättsvetenskap. 

 

  

a) Ylva Lenartsson Hartmann med inriktning 

mot folkrätt. 

Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 

 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 
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av forskningsutskottet, antas till 

utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

b) Edith Lalander Malmsten med inriktning mot 

miljörätt. 

Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 

 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 

av forskningsutskottet, antas till 

utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

c) Dennis Sabo med inriktning mot offentlig rätt. Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 

 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 

av forskningsutskottet, antas till 

utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

d) Sophie Berner-Eyde med inriktning mot 

europarätt. 

Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 

 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 

av forskningsutskottet, antas till 

utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

e) Josef Svantesson med inriktning mot 

straffrätt. 

Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 

 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 

av forskningsutskottet, antas till 
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utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

f) Mariana Fakih med inriktning mot folkrätt. Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

folkrätt. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

g) Giulia Meo med inriktning mot 

offentligrätt/europarätt. 

Sökande har valt att återkalla sin 

ansökan om antagning till utbildning på 

forskarnivå i rättsvetenskap. 

  

h) Caroline Åvall med inriktning mot 

processrätt/barnrätt. 

Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 

 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 

av forskningsutskottet, antas till 

utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Pernilla Leviner deltar inte i beslutet. 

  

i) Johanna Eriksson med inriktning mot 

processrätt. 

Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

processrätt. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

j) Upprättande av reservlista över sökande till 

utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap. 

Beslutas att Josef Svantesson, Dennis 

Sabo, Ylva Lenartsson Hartmann, Edith 

Lalander Malmsten, Sophie Berner-Eyde 

och Caroline Åvall ska vara reserver i 

nämnd ordning. 

 

Pernilla Leviner deltar inte i beslutet. 

  

5. Ansökan om antagning till utbildning på 

forskarnivå i rättsvetenskap med inriktning mot 

rättsinformatik, AI. 

 

  

a) Xue Wang med inriktning mot 

rättsinformatik, AI. 

Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 
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Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 

av forskningsutskottet, antas till 

utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

b) Stavroula Kitsou med inriktning mot 

rättsinformatik, AI. 

Ansökan når i konkurrens upp till den 

nivå som krävs. 

 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 7 juni 2022 och godkänns av 

institutionen kan sökanden, efter beslut 

av forskningsutskottet, antas till 

utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

c) Samuel David Carey med inriktning mot 

rättsinformatik, AI. 

Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

rättsinformatik, AI. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

  

d) Upprättande av reservlista över sökande till 

utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot rättsinformatik, AI. 

Beslutas att Stavroula Kitsou ska vara 

reserv. 

  

6. Ansökan från forskarstuderanden Maria 

Refors Legge om bidrag om 50 000 kr avseende 

tryckning av avhandling samt språkgranskning 

m.m. (dnr SU FV-5.1.2-2093-21),  

Bidrag beviljas med högst 50 000 kr 

inklusive moms. 

 

Pernilla Leviner deltar inte i beslutet. 

  

7. Fråga om förlängd frist för godkännande av 

finansiering vid villkorad antagning.  

Utskottet är av uppfattningen att fristen i 

normalfallet inte ska förlängas. Uppdras 

åt ordförande att tillsammans med 

institutionen se över tidsgränsen. 

  

8. Övriga frågor. Ordförande riktar ett varmt tack till 

samtliga i forskningsutskottet för den 

gångna terminen. Ett särskilt tack riktas 

till Henrik Bellander, Elica Ghavidel 

Rostami, Tove Lindgren och Algot 

Bengtsson som avslutar sina uppdrag 

som ledamöter i utskottet. 
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Vid protokollet  

  

 

 

Karolina Alveryd  

 

 

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 21-06-09  Godkännes per e-post 21-06-09 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Elica Ghavidel Rostami 


