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    SLUTGILTIGT 

 

Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Pernilla Leviner (vice ordförande) () Universitetslektor Simon Andersson 

(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Mårten Schultz  

(xx) Professor Frantzeska Papadopoulou  

(x) Universitetslektor Filippo Valguarnera  

(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, t.o.m. p. 9  

 

 

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 

Kanslichef Catharina Sitte Durling, p. 9 

Utredare, tf. utbildningsledare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse forskarstuderande Julia 

Dahlqvist. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. Punkt 9 upptas efter punkt 6. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2021-10-28.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut 2021-10-01—2021-11-31. 

Läggs till handlingarna. 
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c) fakultetsnämndens protokoll, 2021-10-19.  

  

d) ordförande informerar. Ordförande informerar om att: 

• Under hösten har samtliga 

disputationer genomförts som 

hybridlösning. Det har från 

institutionens sida bland annat 

uppmärksammats att det är svårt 

att hitta lokaler på universitetet 

som lämpar sig för 

hybriddisputationer. 

• En kvalitetskonferens har hållits 

internt på universitetet i syfte att 

följa upp SUs 

kvalitetssäkringssystem. Både 

granskare och representanter 

från de granskade utbildningarna 

hade bjudits in att för att berätta 

om sina erfarenheter. 

• Ordförande och vice ordförande 

har tilldelats medel för att 

anordna forskningskonferens 

vilken är planerad till september 

2022. Konferensen riktar sig till 

de som arbetar med 

forskningsfrågor på fakulteten. 

  

e) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att: 

• Granskningen av ISPar är nu 

klar och de har skickats vidare 

till prefekten för fastställande. 

• Diskussioner har förts kring hur 

utvecklingssamtalen för 

doktorander i framtiden ska 

struktureras. 

  

f) st. prefekt informerar. - 

  

g) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• BUF har beslutat att skicka 

förslaget till revidering av H-

områdets ASP-anvisningar 

vidare till Områdesnämnden för 

humanvetenskap för fortsatt 

diskussion. 

• SUs regler och 

handläggningsordning för 

etablering och avveckling av 

utbildning är under revidering. 



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Protokoll nr 8, 2021 3(4) 

Juridiska fakultetens forskningsutskott  2021-12-09 

    SLUTGILTIGT 

  

h) Anmälan av disputation. Läggs till handlingarna.  

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Maria Refors Legge för avläggande av juris 

doktorsexamen den 21 oktober 2021 

(dnr SU FV-4.2.9-1767-21). 

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Branka Marusic för avläggande av juris 

doktorsexamen den 29 oktober 2021 

(dnr SU FV-4.2.9-1825-21). 

 

 

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. WASP-HS doktorand och doktorand med 

inriktning mot miljörätt med fokus på Östersjön, 

information. 

Information. 

  

5. Förslag till revidering av allmän studieplan för 

utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap. 

Beslutas att föreslå Juridiska 

fakultetsnämnden att revidera allmän 

studieplan för utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap i enlighet med förd 

diskussion, enligt bilaga.  

  

6. Juridiska fakultetens strategier 2019-2022, 

information och diskussion. 

Information och diskussion. 

  

7. Antagning till forskarutbildningen 2021, 

utvärdering av antagningsprocessen, information 

och diskussion. 

Information och diskussion. 

  

8. Rapportering till fakultetsnämnden om 

kvalitetssäkring i forskarutbildningen för året 

2021. 

Uppdras åt ordförande att författa en 

rapport om kvalitetssäkring vilken 

överlämnas till Juridiska 

fakultetsnämnden. 

  

9. Doktorandkursutbudet, information och 

diskussion. 

 

Information och diskussion. 

  

10. Fråga om byte av disputationsdatum samt 

utseende av betygsnämndsledamöter 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 

25 februari 2022.  

 

Noteras att forskningsutskottet 2021-10-

28 fattade beslut om att till 

fakultetsopponent utse docent, Stojan 

Arnerstål, Uppsala universitet. 
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Noteras vidare att utskottet 2021-10-28 

även fattade beslut om att till ordförande 

utse professor emerita Marianne Levin, 

Stockholms universitet.  

 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Per Jonas Nordell, Stockholms 

universitet, professor Katarina Olsson, 

Lunds universitet och professor Petra 

Sund-Norrgård, Helsingfors universitet, 

Finland. 

 

Till betygsnämndssuppleant utses 

professor Lars Henriksson, 

Handelshögskolan i Stockholm.  

 

Slutseminarium har hållits den 21 maj 

2021. 

 

Frantzeska Papadopoulou deltar ej i 

beslutet. 

 

Punkten justeras omedelbart. 

  

11. Extra sammanträde vårterminen 2022. Beslutas att forskningsutskottet ska ha 

ett extra sammanträde 2022-02-22. 

  

12. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

Karolina Alveryd  

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 21-12-17  Godkännes per e-post 21-12-17 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Julia Dahlqvist 


