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

(x) Universitetslektor Daria Kozlowska 
Rautiainen (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Mia Carlsson fr.o.m.  
p. 3 d, t.o.m. p. 9. 
 

(x) Universitetslektor Lydia Lundstedt  
(gruppsuppleant)  

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

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

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

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

Ersättare: 
(a) Universitetslektor Claes Granmar 
( ) Utredaren Elin Olson Wincent 

 

 
Övriga närvarande  
Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling, 
Byrådirektör Clara Hallén 
Studierektorerna Annelie Gunnerstad,  
Viktoria Pettersson och Per Ahlin 
St. prefekt Jane Reichel 
 
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Katrin 

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

Fastställs.  

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll, 2021-04-22. Ingen åtgärd.   
  
b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll 
B2021-05-18 – B2021-05-18.  

Ingen åtgärd.  
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c) ordföranden informerar. Vice ordförande Johan Schelin informerar 

om: 
• Att UKÄ (Universitetskansler-

sämbetet) har, inom ramen för 
dess lärosätesgranskning, ge-
nomfört intervjuer med bl.a. 
Torben Spaak om SU:s 
kvalitetssäkringssystem. UKÄ 
ställde även frågor om utbild-
ningsutskottets kvalitets-
granskningar.  
 

• Arbetet fortsätter i BUGA med 
det universitetsövergripande 
kvalitetssäkringssystemet. 
BUGA har fått ett ytterligare 
uppdrag: att studera mobilite-
ten bland studenterna.  
 

• Kvalitetsutvärderingarna i 
BUGA löper p g a  
pandemin på enligt en revide-
rad plan. Juristprogrammet 
skall granskas år 2022. Vid ut-
formningen av utbildningsut-
skottets framtida kursgransk-
ningar bör hänsyn tas till SU:s 
kvalitetsgranskning så att dub-
belarbete undviks.  

  
d) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling 

informerar om: 
• Rektors senaste beslut efter  

beslutet från Folkhälsomyndig-
heten med anledning av coro-
naviruset om successiv åter-
gång till undervisning och    
examination på campus. 
 

• Arbetet i arbetsgruppen för 
framtida kursgranskningar lö-
per på och till hösten kommer 
gruppen presentera sitt arbete 
för utbildningsutskottet.  
 

• En arbetsgrupp för inventering 
och utvärdering av digital ut-
bildning har utsetts på  
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juridiska institutionen, som 
skall undersöka den digitala  
 
verksamheten under pandemin.  
Arbetsgruppen föreslås bjudas 
in till ett utbildningsutskotts-
möte för att redovisa sitt resul-
tat.   

  
e) studierektor informerar. • Studierektor Annelie Gun-

nerstad har också intervjuats 
av UKÄ, som lärosätesrepre-
sentant. Frågorna handlade         
bl. a om implementeringen    
av SU:s kvalitetssäkringssy-
stem samt hur det återkopplas 
till kursgranskningar.  
 
UKÄ efterfrågade även in-
formation om s.k. konstruktiv 
länkning, dvs hur momenten 
förväntade studieresultat, 
undervisning och examination 
hänger ihop. Detta ingår i ut-
bildningsutskottets egna kurs-
granskningar.  

 
• Under hösten 2021 kommer 

Annelie Gunnerstad delta i ett 
projekt för Centrum för univer-
sitetslärarutbildning som fått 
rektors uppdrag att uppdatera 
en handbok om plagiering 
samt utveckla ett digitalt ut-
bildningsmaterial till studen-
terna om plagiat. Ofta beror 
plagiering på bristfällig skriv-
teknik.   

  
f) juridiska linjerådet informerar. Linjerådet har diskuterat kur-

sen Juridik och praktik, som är 
mycket uppskattad och som 
borde marknadsföras bättre. 
 

• I alumnenkäten 2018 framgick 
att flera praktiska moment på 
juristprogrammet är önskvärt 
både av studenterna och ar-
betslivet.  
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BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Hedvig Bernitz 
med 39 660 kr avseende utveckling och reforme-
ring av undervisningsmaterial i grundkursen i 
Statsrätt, 12 högskolepoäng. Ansökan avser medel 
för nedsättning av undervisningsskyldigheten mot-
svarande 60 klocktimmar (20 undervisningstim-
mar) för professor Karin Åhman (SU FV-1858-
21). Föredragande: Clara Hallén 

Bifalles att med upp till 39 660 kr att utnyttjas 
ur institutionens för ändamålet avsatta medel.  
 
Antecknas att det är ämnet Statsrätt som till-
delas medlen och inte någon specifik person.   
 
Antecknas att Karin Åhman inte deltagit i   
beslutet.  

  
5 a. Anhållan om inrättande av kurs samt fast- 
ställande av kursplan för Examensarbete 30 hp, 
JU106H (SU FV-2186-21). Föredragande:  
Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa  
kursplanen enligt bilaga 1. Antecknas att  
kursen ersätter JU105H. 
 

  
5 b. Anhållan om upphävande av kursplan för  
Examensarbete 30 hp, JU105H (SU FV-2186-21). 
Föredragande: Annelie Gunnerstad 

Beslutas att upphäva kursplanen. Antecknas 
att kursplanen har ersatts av JU106H. 

  
6 a. Anhållan om inrättande av kurs samt fast- 
ställande av kursplan för Examensarbete 30 hp, 
JU105K inom kompletteringsutbildningen för  
utländska jurister. (SU FV2189-21). Föredra-
gande: Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa kurs-
planen enligt bilaga 2. Antecknas att kursen 
ersätter JU104K. 

  
6 b. Anhållan om upphävande av kursplan för  
kursen Examensarbete 30 hp, JU104K inom  
kompletteringsutbildningen för utländska jurister 
(SU FV-2189-21). Föredragande: Annelie Gun-
nerstad 

Beslutas att upphäva kursplanen. Antecknas 
att kursplanen har ersatts av JU105K. 

  
7 a. Anhållan om inrättande av kurs samt fast- 
ställande av kursplaner för specialkursen Praktisk 
europaprocess, 15 hp, JU397A, JU397B (SU FV-
2187-21). Föredragande: Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa kurs-
planerna enligt bilaga 3 och 4. Antecknas att 
kursen ersätter JU398A och JU398B 

  
7 b. Anhållan om upphävande av kursplaner  
för specialkursen Praktisk europaprocess, 15 hp, 
JU398A, JU398B (SU FV-2187-21). Föredra-
gande: Annelie Gunnerstad 

Beslutas att upphäva kursplanen. Antecknas 
att kursplanen har ersatts av JU397A och 
JU397B. 

  
8. Anhållan om inrättande av ny kurs samt fast-
ställande av kursplan för fristående kursen Etik  
för jurister, 15 hp, JU70FF (SU FV-2190-21).  
Föredragande: Annelie Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa  
kursplanerna enligt bilaga 5.  
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9. Anhållan om inrättande av ny kurs samt fast-
ställande av kursplan för fristående kursen Företag 
och mänskliga rättigheter, 15 hp, JU72FF  
(SU FV-2188-21). Föredragande: Annelie  
Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa  
kursplanerna enligt bilaga 6.  

  
10. Sammanträdestider för höstterminen 2021 
samt preliminära sammanträdestider för vårtermi-
nen 2022. Föredragande: Clara Hallén   

Beslutas att fastställa sammanträdestider för 
höstterminen 2021: 210908, 211020 samt 
211202.  
 
Förslag preliminära sammanträdestider för 
vårterminen 2022: 220209, 220316, 220428 
samt 220524. 
 
Samtliga sammanträden äger rum kl. 13:00 i  
Fakultetsrummet (C804) eller om situationen 
så kräver via länk i Zoom. 

  
  
11. Övriga ärenden.  Inga övriga ärenden.  
  
  
  
  
Vid protokollet  
  
 

 

  
Clara Hallén 

 

 
 

 
 

 
 

Ordförande 
 

 Justeras 
 

 

 
 

Johan Schelin 
 

 Katrin Lainpelto 
 


