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Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

() Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

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

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Mårten Schultz  

(x) Professor Frantzeska Papadopoulou  

(xx) Universitetslektor Filippo Valguarnera  

(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(x) Forskarstuderande Julia Dahlqvist, t.o.m. p. 8 () Forskarstuderande Girion Blomdahl 

(gruppsuppleant) 

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

8 

() 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 

Vik. administrativ studierektor Amanda Thorell 

Kanslichef Catharina Sitte Durling 

Utredare, tf. utbildningsledare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Frantzeska 

Papadopoulou. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. Beslutas att uppta punkten 8 

efter punkt 6.  

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll, 

2022-05-17.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegationsbeslut,  

2022-05-01—2022-05-31. 

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

• 2020 års promoveringshögtid 

har nu hållits i Stockholms 

stadshus.  

  

d) studierektorerna informerar. Ingen information. 

  

e) st. prefekt informerar. - 

  

f) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att:  

• Humanvetenskapliga områdets 

välkomstdag för nyantagna 

doktorander hålls den 15 

september.  

  

g) Anmälan av disputationer. 

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Oskar Andrews för avläggande av juris 

doktorsexamen den 25 maj 2022 

(dnr SU FV-4.2.9-0594-22). 

Läggs till handlingarna. 

  

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Ansökan om antagning till utbildning på 

forskarnivå i rättsvetenskap. 

 

  

a) Sofia Ekström med inriktning mot offentlig 

rätt. 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 31 december 2023 och 

godkänns av institutionen kan sökanden, 

efter beslut av forskningsutskottet, antas 

till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

b) Patryk Sapa med inriktning mot civilrätt. Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

civilrätt. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 
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Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

c) Caroline Åvall med inriktning mot 

processrätt. 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 31 december 2023 och 

godkänns av institutionen kan sökanden, 

efter beslut av forskningsutskottet, antas 

till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

d) Denniz Sabo med inriktning mot offentlig 

rätt. 

Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

offentlig rätt. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

e) Ylva Lenartsson Hartmann med inriktning 

mot folkrätt. 

Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

folkrätt. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

f) Ebba Riberdahl med inriktning mot straffrätt. Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 31 december 2023 och 

godkänns av institutionen kan sökanden, 

efter beslut av forskningsutskottet, antas 

till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 
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och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

g) Jon Stenlund Lindgren med inriktning mot 

offentlig rätt. 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 31 december 2023 och 

godkänns av institutionen kan sökanden, 

efter beslut av forskningsutskottet, antas 

till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

h) Eira Arb Zackrisson med inriktning mot 

civilrätt. 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 31 december 2023 och 

godkänns av institutionen kan sökanden, 

efter beslut av forskningsutskottet, antas 

till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

i) Ingrida Karina-Berzina med inriktning mot 

civilrätt. 

Om säkerhet avseende finansiering ställs 

senast den 31 december 2023 och 

godkänns av institutionen kan sökanden, 

efter beslut av forskningsutskottet, antas 

till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

j) Upprättande av reservlista över sökande till Beslutas att Ingrida Karina-Berzina, 
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utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap. Caroline Åvall, Eira Arb Zackrisson, 

Sofia Ekström, Ebba Riberdahl och Jon 

Stenlund Lindgren ska vara reserver i 

nämnd ordning. 

 

Pernilla Leviner, Filippo Valguarnera 

och Julia Dahlqvist deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

5. Ansökan om antagning till utbildning på 

forskarnivå i rättsvetenskap med inriktning mot 

miljörätt med fokus på Östersjön. 

 

  

a) Rebecka Thurfjell med inriktning mot 

miljörätt med fokus på Östersjön. 

Antas till utbildning på forskarnivå i 

rättsvetenskap med inriktning mot 

miljörätt med fokus på Östersjön. 

 

Amanda Lublin deltar ej i beslutet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

6. Utseende av tredje handledare.  Information och diskussion.  

  

7. Ansökan från forskarstuderande Julia 

Dahlqvist om bidrag om 29 066 kr avseende 

deltagande i konferens den 4-8 juli 2022 i Aix-

en-Provence, Frankrike (dnr SU FV-2.1.1-2151-

22).  

Beviljas med upp till sökt belopp. 

 

  

8. Ansökan från forskarstuderande Daniel 

Astone om bidrag om 15 200 kr avseende 

deltagande i konferens den 13-16 juli 2022 i 

Lissabon, Portugal (dnr SU FV-2.1.1-2181-22). 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

  

9. Ansökan från forskarstuderande Amanda 

Lublin om bidrag om 12 337 kr för 

litteraturinköp (dnr SU FV-2.1.1-1835-22). 

Beviljas med upp till sökt belopp. 

 

  

  

10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
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Vid protokollet  

 

 

Karolina Alveryd  

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 22-06-09  Godkännes per e-post 22-06-10 

 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Frantzeska Papadopoulou 

 

 


