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    SLUTGILTIGT 

 

Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

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

(gruppsuppleant) 

(xx) Professor Mårten Schultz  

(a) Professor Frantzeska Papadopoulou  

(x) Universitetslektor Filippo Valguarnera  

(xx) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(x) 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, via Zoom 

Administrativ studierektor Sari Wrange, via 

Zoom 

Kanslichef Catharina Sitte Durling 

Utredare, tf. utbildningsledare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Åsa 

Örnberg. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. Professor Pernilla Leviner 

utses till ordförande för punkt 7. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll 

2022-02-01.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegations- Läggs till handlingarna. 
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beslut 2022-01-01—2022-01-31. 

  

c) fakultetsnämndens protokoll, 2022-01-25.  

  

d) ordförande informerar. Ordförande informerar om att: 

• Juridiska fakultetens forskardag 

hålls den 22 mars på 

Wennergrens center. Inbjudan 

skickas ut inom kort. 

  

e) studierektorerna informerar. Ingen information. 

  

f) st. prefekt informerar. - 

  

g) utbildningsledaren informerar. Ingen information.  

  

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Antagning av doktorand i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens.  

 

  

a) Ghulam Abbas Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart.  

  

b) Salama Abdellaziz Hassan Aly Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

c) Paris Azik  Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 
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inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

d) Sonia Bastigkeit Ericstam Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

folkrätt och arbetsrätt med särskilt fokus 

på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

e) Safiyeh Fooromadi Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

f) Richard Kalu Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

g) Aldin Ljuca Ansökan avslås då annan sökande antas 

till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

folkrätt och arbetsrätt med särskilt fokus 

på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

h) Fayaz Hussain Mastoni Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 
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särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

i) Iman Mirzazadeh Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart.  

  

j) Tobias Sjöqvist Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

k) Terese Sundbrink Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

l) Sara Varda St Vincent  Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 
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m) Riana Venter Ansökan avslås då den ingivna ansökan 

ej når upp till den nivå som krävs i 

konkurrens för antagning till utbildning 

på forskarnivå i rättsvetenskap med 

inriktning mot folkrätt och arbetsrätt med 

särskilt fokus på artificiell intelligens. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

n) Jianxin Yu Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten justerats omedelbart. 

  

5. Antagning till utbildning på forskarnivå 2022.  Information och diskussion. Beslutas att 

uppdra åt ordförande att revidera 

handläggningsordning för antagning till 

utbildning på forskarnivå.  

 

Beslutas vidare att utse följande 

beredningsgrupper för granskning av 

ansökningar inför antagning till 

utbildning på forskarnivå 2022: 

 

Beredningsgrupp 1: 

Professor Teresa Simon-Almendal, 

universitetslektor Filippo Valguarnera 

och forskarstuderande Julia Dahlqvist 

 

Beredningsgrupp 2: 

Professor Pernilla Leviner, professor 

Frantzeska Papadopoulou och 

forskarstuderande Arvin Tayari 

 

Beredningsgrupp 3: 

Professor Mårten Schultz, 

universitetslektor Åsa Örnberg och 

forskarstuderande Amanda Lublin 

  

6. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Monica 

Seifert, för avläggande av juris doktorsexamen 

Beslutas att disputation ska äga rum den 

2 december 2022. 

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

professor Giuditta Cordero-Moss, Oslo 
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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). 

universitet. 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, 

Stockholms universitet.  

 

Uppdras åt ordförande i 

forskningsutskottet att utse ledamöter i 

betygsnämnd samt 

betygsnämndssuppleant. 

 

Slutseminarium har hållits den 10 

oktober 2019. 

 

Punkten justeras omedelbart. 

  

7. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Oskar 

Andrews, för avläggande av juris doktorsexamen 

med avhandlingstiteln ”Borgenärskollektiv” (dnr 

SU FV-4.2.9-0594-22).  

Beslutas att disputation ska äga rum den 

25 maj 2022. 

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

professor emeritus Mikael Möller, 

Uppsala universitet. 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Göran Millqvist, Stockholms universitet.  

 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Nina Dietz Legind, Syddansk 

universitet, Danmark, professor Annina 

H. Persson, Örebro universitet och 

docent Stefan Lindskog, Stockholms 

universitet. 

 

Till betygsnämndssuppleant utses 

professor emerita Ingrid Arnesdotter, 

Linköpings universitet. 

 

Slutseminarium har hållits den 27 januari 

2022. 

 

Teresa Simon-Almendal deltar inte i 

beslutet. 

 

Punkten justeras omedelbart. 

  

8. Ansökan från forskarstuderande Tim Holappa 

om bidrag om 18 120 kr avseende 

forskningskonferens 13 juli–16 juli 2022 i 

Lissabon, Portugal, (dnr SU FV-2.1.1-0529-22). 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

 

Pernilla Leviner och Julia Dahlqvist 

deltar inte i beslutet. 
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9. Ansökan från forskarstuderande Julia 

Dahlqvist om bidrag om 16 420 kr avseende 

forskningskonferens 13 juli–16 juli 2022 i 

Lissabon, Portugal, (dnr SU FV-2.1.1-0590-22). 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

 

Pernilla Leviner, Julia Dahlqvist och 

Amanda Lublin deltar inte i beslutet. 

  

10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

  

Vid protokollet  

 

 

Karolina Alveryd  

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 22-02-23  Godkännes per e-post 22-02-24 

 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Åsa Örnberg 

 

 

p.7, godkännes per e-post 22-02-24 

 

 

 

Pernilla Leviner 


