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Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Pernilla Leviner (vice 

ordförande) t.om. p. 6 

() Universitetslektor Simon Andersson 

(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Mårten Schultz  

(xx) Professor Frantzeska Papadopoulou  

(xx) Universitetslektor Filippo Valguarnera  

(xx) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(xx) Forskarstuderande Julia Dahlqvist () Forskarstuderande Girion Blomdahl 

(gruppsuppleant) 

(xx) Forskarstuderande Amanda Lublin, t.o.m. p. 

7 

() 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 professor Mårten 

Schultz. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs.  

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2021-12-09.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- 

beslut 2021-11-01—2021-12-31. 

Läggs till handlingarna. 

  

c) fakultetsnämndens protokoll, 2021-12-14.  
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d) ordförande informerar. Ordförande informerar om att: 

• Fakultetsnämnden har har haft 

en inledande diskussion kring 

arbetet med framtagande av 

strategier för perioden 2023-

2026. 

• Datum är nu satt för den 

planerade konferensen om 

framtidens forskning vid 

Juridicum där fakultets- och 

institutionsledningen samt 

forskningsutskottet inbjuds att 

delta. 

  

e) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att: 

• Institutionen har utlyst tre 

allmänna doktorandanställningar 

samt en riktad 

doktorandanställning i miljörätt. 

Sista ansökningsdag är 1 mars. 

• ISP-granskningen är nu klar och 

institutionen har haft sistaåret-

samtal med doktorander i 

slutfasen av sin utbildning. 

• Institutionen har fått i uppdrag 

att inkomma med uppgifter om 

pandemins effekter för 

doktorander med avseende på 

eventuellt beviljade 

prolongation.   

  

f) st. prefekt informerar. - 

  

g) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• UKÄ har genomfört en 

lärosätesgranskning där 

Stockholms universitet fick 

omdömet godkänt med förbehåll. 

Kritik framfördes gällande två 

områden, student och 

doktorandperspektiv samt 

arbetsliv och samverkan och en 

återrapportering ska lämnas 

under 2023. 

• Områdesnämnden för 

humanvetenskap ska den 2 

februari fatta beslut om 

revidering av anvisningar för 
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allmän studieplan. 

  

h) Anmälan av disputationer 2021. Läggs till handlingarna.  

 

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Alexandra Johansson för avläggande av juris 

doktorsexamen den 23 april 2021 

(dnr SU FV-4.2.9-0243-21). 

 

-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). 

 

-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. Antagning av doktorand i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med särskilt 

fokus på artificiell intelligens.  

Beslutas att kalla Sonia Bastigkeit 

Ericstam och Aldin Ljuca till intervju.  

 

Punkten justeras omedelbart 

  

5. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Monica 

Seifert, för avläggande av juris doktorsexamen 

Bordläggs. 
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med avhandlingstiteln ”Arbitral Jurisdiction in 

Multi-Contract Relations - A Comparative Study 

of Swedish, Swiss and English law” (dnr SU FV-

4.2.9-0235-22).  

  

6. Ansökan från forskarstuderande Hevi 

Dawody Nylén om bidrag om 35 280 kr 

avseende forskningsvistelse vid University of 

Oxford april-juni 2022, (dnr SU FV-2.1.1-0301-

22).  

Beviljas upp till sökt belopp 

 

Filippo Valguarnera och Julia Dahlqvist 

deltar inte i beslutet. 

 

Punkten justeras omedelbart. 

  

7. Forskardagen 2022.  Information och diskussion. 

  

8. Sammanträdestider höstterminen 2022. Beslutas att fastställa sammanträdestider 

för höstterminen 2022: 

2022-09-20, 2022-10-25 och 2022-12-

08. 

  

9. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

  

Vid protokollet  

 

 

Karolina Alveryd  

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 22-02-04  Godkännes per e-post 22-02-06 

 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Mårten Schultz 


