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    SLUTGILTIGT 

 

Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

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

Valguarnera (gruppsuppleant) 

() vakant  

(xx) Professor Frantzeska Papadopoulou  

(xx) Professor Mårten Schultz, t.o.m. p. 4   

(xx) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(xx) Forskarstuderande Julia Dahlqvist (xx) Forskarstuderande Girion 

Blomdahl (gruppsuppleant) 

(a) Forskarstuderande Amanda Lublin (a) Forskarstuderande Daniel Pinheiro 

Astone (gruppsuppleant) 

(a) Forskarstuderande Arvin Tayari  

 

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 

 

(x) närvarande 

(xx) närvarade via Zoom 

(a) anmält förhinder 

 

Övriga närvarande: 

Studierektor Jaan Paju, via Zoom 

Administrativ studierektor Sari Wrange, via 

Zoom 

Utredare, tf. utbildningsledare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Åsa 

Örnberg. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2021-09-28.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut 2021-09-01—2021-09-31. 

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

• I samråd med institutionens 

prefekt har beslutats att fristen 

för möjlighet att antas till 

forskarutbildningen med 

externfinansiering har förlängts 

till den sista december året efter 

antagningsåret. 

• Arbetet med att utvärdera den 

reformerade 

antagningsprocessen har 

påbörjats och Antagningsrådet 

samt den utsedda arbetsgruppen 

har kallats till ett dialogmöte i 

början av december. 

• BUF har hållit 

mittuppföljningsmöten med 

institutioner på SU gällande hur 

institutionerna har arbetat vidare 

efter att forskarutbildningarna 

blivit granskade av UKÄ.  

• Rektor håller årliga möten med 

samtliga fakulteteter där 

prefekter, dekaner och 

prodekaner deltar. Vid det 

senaste mötet diskuterades bl.a. 

akademisk meritvärdering. 

  

d) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att: 

• ISP-granskningen kommer att 

genomföras under november. 

• Institutionen har nu i liten skala 

börjat att testa att använda D-

ISPar.  

• En ny rutin för utseende av 

handledare har tagits fram av 

Institutionsstyrelsen. 

  

e) st. prefekt informerar. - 

  

f) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• BUF har i uppdrag att se över 

och revidera H-områdets 

anvisningar för allmänna 

studieplaner. 

• Ett fyllnadsval till FoU kommer 

att hållas under november.  
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g) Anmälan av disputation. Läggs till handlingarna.  

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Axel Holmgren för avläggande av juris 

doktorsexamen den 24 september 2021 

(dnr SU FV-4.2.9-0247-21). 

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Alexander Unnersjö för avläggande av juris 

doktorsexamen den 8 oktober 2021 

(dnr SU FV-4.2.9-1847-21). 

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Nikola Hajdin för avläggande av juris 

doktorsexamen den 14 oktober 2021 

(dnr SU FV-4.2.9-1766-21). 

 

 

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Forskardagen 2022. Beslutas att Forskardagen ska hållas den 

22 mars 2022 på temat akademisk 

meritvärdering. 

 

Beslutas vidare att utse en arbetsgrupp 

bestående av ordförande professor 

Teresa Simon-Almendal, professor 

Pernilla Leviner, professor Frantzeska 

Papadopoulou, en doktorandrepresentant 

samt kanslistöd. 

 

  

5. Doktorandkursutbudet. Information och diskussion. 

  

6. 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). 

Beslutas att disputation ska äga rum den 

21 januari 2022.  

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

docent, Stojan Arnerstål, Uppsala 

universitet. 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

emerita Marianne Levin, Stockholms 

universitet.  

 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Per Jonas Nordell, Stockholms 

universitet, docent Elif Härkönen, 

Linköpings universitet och professor 
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Petra Sund-Norrgård, Helsingfors 

universitet. 

 

Till betygsnämndssuppleant utses docent 

Ulf Maunsbach, Lunds universitet.  

 

Slutseminarium har hållits den 21 maj 

2021. 

 

Frantzeska Papadopoulou deltar ej i 

beslutet. 

 

Punkten justeras omedelbart. 

  

7. Ansökan från forskarstuderanden Merit 

Berlips Persson om bidrag om 50 000 kr 

avseende tryckning av avhandling samt 

språkgranskning m.m. (dnr SU FV-5.1.2-3774-

21). 

Bifalls med upp till sökt belopp. 

 

Frantzeska Papadopoulou deltar ej i 

beslutet. 

  

8. Ansökan från professor Jane Reichel om 

bidrag för kvalitetshöjande medel för 

ämneskonferens (dnr SU FV- 2.1.1-3678-21). 

Noteras att ansökan om medel redan 

beviljats av utbildningsutskottet. 

 

Forskningsutskottet avser verka för att få 

till stånd ekonomiska satsningar som 

möjliggör för seniora forskare att 

exempelvis anordna fakultetsinterna 

forskningskonferenser.  

  

9. Fastställande av sammanträdestider för 

vårterminen 2022. 

Beslutas att fastställa sammanträdestider 

för vårterminen 2022: 22-02-01, 22-03-

29, 22-05-17-18 (hel+halvdag) samt 22-

06-08-09 (hel+halvdag). 

  

10. Övriga frågor. Pernilla Leviner informerar om Stiftelsen 

av den 28 oktobers arbete. 

 

Vid protokollet  

 

 

Karolina Alveryd  

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 21-11-11  Godkännes per e-post 21-11-11 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Åsa Örnberg 


