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Ordinarie ledamöter  Suppleanter 
  
(a) Professor Torben Spaak  
(ordförande) 

(a) Universitetslektor Daria Kozlowska 
Rautiainen (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Mia Carlsson  
 

(x) Universitetslektor Lydia Lundstedt  
(gruppsuppleant)  

(a) Professor Michael Hellner  
(a) Universitetslektor Katrin Lainpelto  
(x) Professor Johan Schelin, (vice ordförande)  
(a) Professor Karin Åhman  
(x) Juris studerande Denis Engström (x) Forskarstuderande Mariana Fakih (grupp-

suppleant) 
(x) Juris studerande Viktor Nåhls  
(x) Juris studerande Linnea Lingemark  

Deltagande fackliga representanter: 
( ) Professor Roger Persson-Österman,  
SACO-S 
( ) Arkivarien Roger Nilsson, ST 
 
( ) Vakant 
(x) närvarande 
(a) anmält förhinder 

Ersättare: 
( ) Universitetslektor Claes Granmar 
( ) Utredaren Elin Olson Wincent 

 

 
Övriga närvarande:   
Byrådirektör Clara Hallén 
Studierektorerna  
Viktoria Pettersson och 
Filippo Valguarnera,  
Stf. prefekt Jane Reichel 
 
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Mia Carls-

son. 
  
2. Fråga om fastställande av föredragnings- 
listan. 
 

Fastställes. 

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll 2022-05-25. Ingen åtgärd.  
  
b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll 
B2022-06-23–B2022-07-15.  

Ingen åtgärd. 
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c) ordföranden informerar. Vice ordföranden Johan Schelin informerar 
om att: 

• Kort information om mång-
faldsgruppen i Rinkeby. 
 

• NJUG-gruppen (Nationella ju-
ristutbildningsgruppen) hade 
möte 29 september 2022. Dis-
kuterade då tillgodoräknanden 
där det finns problem på andra 
universitet. Detta styrs dock av 
överklagandenämnden. Vidare 
diskuterades pedagogiska erfa-
renheter av pandemin. Enighet 
om att digitaliseringen betytt 
mycket. Studenterna positivt 
inställda. 
 
Examensarbetena diskuterades.  
Uppsala skall lägga om kursen 
Examensarbete. Vi har grupp-
handledning som är unikt för 
vårt juristprogram. 
 
Johan Schelin informerade om 
att juristutbildningen har utvär-
derats. Institutionen lämnade 
före sommaren in sin utbild-
ningsrapport och det har nu 
kommit granskningsrapport.  
 

• Utbildningspedagogisk konfe-
rens kommer att hållas i Lund 
nästa år.   

  

d) utbildningsledaren informerar. • Utgår 
  
e) studierektor informerar. Studierektor Filippo Valguarnera informerar 

om att:  
 

• Filippo Valguarnera har, till-
sammans med några andra lä-
rare, varit i Rinkeby och pre-
senterat vårt juristprogram.   
Filippo Valguarnera skall 
komma tillbaka nästa år. Två 
studenter från mångfalds- 
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projektet var med och presen-
terade programmet. Filippo 
Valguarnera skall även skriva 
notis på websida om detta.  

  
f) juridiska linjerådet informerar. • Linjerådet arbetar med kursut-

värderingar för vårterminen 
2022.   

  
BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Kvalitetssäkring av utbildning på magisternivå 
– programutvecklingssamtal avseende granskning  
av Magisterprogrammet europeisk ekonomisk rätt,  
60 högskolepoäng den 16 och 30 maj 2022, 
granskningsrapport och protokoll (SU FV-3979-
22). Föredragande Johan Schelin 

Utbildningsutskottet beslutar att juridiska  
institutionen senast 1 september 2023 skall 
tillse att kursdokumentationen är ändrad i   
enlighet med anmärkningarna i rapport och 
protokoll.  

  
a) EU:s bank och finansrätt, 15 högskolepoäng, 
JU672M.  

 

  
b) Metod i forskning och praktik, 15 högskole-po-
äng, JU675M.  

 

  
c) Avancerad inre marknadsrätt, 15 högskolepo-
äng,  
JU 671M.  

 

  
d) Inre marknaden-digitala och sociala utma-
ningar, 15 högskolepoäng, JU773M.  

 

  
e) EU:s konkurrensrätt 15 högskolepoäng,  
JU 674M.  

 

  
f) Examensarbete i europeisk ekonomisk rätt,  
15 högskolepoäng, JU676M. 

 

  
5. Fakultetens strategier för perioden 2023-2026, 
Föredragande Johan Schelin  

Bordlägges.  
 
Information och diskussion.  
 
Förslag om att vi i strategierna skall framhålla 
vikten av att utnyttja den digitala tekniken när 
det är pedagogiskt lämpligt, samt att tydlig-
göra begreppet ”yrkesetiska inslag”. Förslag 
att behålla kontrollen av Stockholmsmo-
dellens genomförande på fakultetsnivå. Johan 
Schelin rapporterar samtliga synpunkter  
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som framkom på mötet till ordförande i ut-
bildningsutskottet, Torben Spaak. 

  
6. Utseende av arbetsgrupp avseende fördelningen 
av betygen inom juristprogrammet, särskilt skill-
naden i AB-frekvens mellan kurser på grundnivå 
respektive avancerad nivå. Föredragande Clara 
Hallén 

Beslutas inrätta en arbetsgrupp bestående av 
Torben Spaak, Johan Schelin, Mikael Hellner 
och Per Ahlin att återrapportera till utbild-
ningsutskottet.  

  
7. Ansökan om medel för kvalitetshöjande åtgär-
der inom grundutbildningen från Frantzeska Papa-
dopoulou med 32 220 kr avseende deltagande  
i konferens på Waxholms hotell 19-20 januari 
2023 för 12 personer inom ämnet Immaterialrätt, 
med särskilt fokus på tvärvetenskapliga fristående 
kursen Law and Fiction, 15 högskolepoäng (SU 
FV-3778-22). Föredragande Clara Hallén 

Bifalles att med upp till sökt belopp att utnytt-
jas ur institutionens för ändamålet avsatta me-
del.  
 
 

  
8. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för specialkursen Bolagsrätt 15 
högskolepoäng, JU385A, JU385B (SU FV-3691-
22). Föredragande Filippo Valguarnera 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa kurspla-
nerna enligt bilagorna 7 och 8.  

  
9. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för specialkursen samt fri-
stående kursen Medierätt 15 högskolepoäng, 
JU75AA, JU75BB, JU75FF (SU FV-4155-22)  
Föredragande Filippo Valguarnera 

Bordlägges.  

  
10. Övriga ärenden.  Inga nya ärenden.  
  
  
  
Vid protokollet 

 

 
 

 
 

 
 

Clara Hallén 
 

 
 

 
 

Ordförande 
 

 
 

 Justeras 
 

 

Johan Schelin 
 

 
 

 Mia Carlsson 
 


