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    SLUTGILTIGT 

 

Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

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

Valguarnera (gruppsuppleant), t.o.m. 

p.5 

() vakant  

(xx) Universitetslektor Frantzeska Papadopoulou  

(xx) Professor Mårten Schultz  

(xx) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(xx) Forskarstuderande Julia Dahlqvist () Forskarstuderande Girion Blomdahl 

(gruppsuppleant) 

(xx) Forskarstuderande Amanda Lublin () Forskarstuderande Daniel Pinheiro 

Astone (gruppsuppleant) 

(xx) Forskarstuderande Arvin Tayari  

 

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 

 

(x) närvarande 

(xx) närvarade via Zoom 

(a) anmält förhinder 

 

Övriga närvarande: 

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 professor Pernilla 

Leviner. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2021-06-07.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- Läggs till handlingarna. 
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beslut 2021-06-01—2021-08-31. 

  

c) fakultetsnämndens protokoll, 2021-06-01 och 

2021-09-07.  

Läggs till handlingarna. 

  

d) ordförande informerar. Ordförande informerar om att: 

• Under våren 2022 kommer 

Juridiska fakultetens forskning 

att granskas genom SUs interna 

kvalitetssäkringssystem för 

forskning. Utgångspunkt för 

granskningen är de 

forskningsindikatorrapporter 

som lämnats in. 

• I november anordnar 

universitetet en konferens på 

temat kvalitetssäkring. 

  

e) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att: 

• Doktorandernas ISPar ska 

lämnas in och sedan granskas 

under november. Institutionen 

har även hållit ett digitalt 

seminarium om ISPar. 

• Systemet för D-ISPar har 

lanserats. Juridiska institutionen 

kommer dock att vänta med att 

börja använda systemet. 

• Utvecklingssamtal har hållits 

med doktoranderna liksom en 

introduktionsdag för nyantagna 

doktorander. 

  

f) st. prefekt informerar. - 

  

g) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• Rektor har beslutat om en ny 

handläggningsordning för 

indragning av handledning och 

andra resurser. En nyhet är att ett 

råd för etiska frågor har inrättats 

som hanterar dessa ärenden. 

  

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Antagning till forskarutbildningen 2021, 

utvärdering av antagningsprocessen. 

Beslutas att utse en arbetsgrupp 

bestående av ordförande professor 
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Teresa Simon-Almendal, professor 

Mårten Schultz, professor Pernilla 

Leviner, en doktorandrepresentant samt 

kanslistöd. 

  

5. Översyn av doktorandkursutbudet. Information och diskussion.  

  

6. Förslag till revidering av Riktlinjer för 

tryckbidrag m.m. 

Efter omröstning beslutas att revidera 

Riktlinjer för tryckbidrag m.m. i enlighet 

med förd diskussion. 

  

7. Fråga om förlängd frist för godkännande av 

finansiering vid villkorad antagning.  

Uppdras åt ordförande att tillsammans 

med Juridiska institutionen se över och 

besluta om förlängd frist. 

  

8. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Merit Berlips 

Persson, för avläggande av juris doktorsexamen 

med avhandlingstiteln ”Företagsnamnet som 

varukännetecken” (dnr SU FV-4.2.9-3367-21).  

Bordläggs. 

 

  

9. Ansökan från forskarstuderande William 

Underwood om bidrag om 13 566 kr avseende 

tekniska hjälpmedel vid fältstudier, (dnr SU FV- 

2.1.1-3365-21).  

Bifalls med upp till sökt belopp då 

ansökan avser tekniska hjälpmedel som 

bedöms vara nödvändiga för 

forskningsuppgiftens genomförande. 

 

Punkten justeras omedelbart. 

  

10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

 

Vid protokollet  

  

 

 

 

Karolina Alveryd  

 

 

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 21-09-30  Godkännes per e-post 21-09-30 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Pernilla Leviner 


