
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Protokoll nr 9, 2022 1(4) 

Juridiska fakultetens forskningsutskott  2022-12-08 

    SLUTGILTIGT 

 

Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

(x) Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

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

(gruppsuppleant) 

(a) Professor Mårten Schultz  

(a) Professor Frantzeska Papadopoulou  

(a) Universitetslektor Filippo Valguarnera  

(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(x) Forskarstuderande Julia Dahlqvist () Forskarstuderande Samuel Carey 

(gruppsuppleant) 

(a) Forskarstuderande Johanna Eriksson () Forskarstuderande Daniel Pinheiro 

Astone (gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Amanda Lublin  

 

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 

 

(x) närvarande 

(a) anmält förhinder 

 

Övriga närvarande: 

Studierektor Jaan Paju 

Vik. administrativ studierektor Amanda Thorell, 

t.o.m. p. 7 

Kanslichef Catharina Sitte Durling, t.o.m. p. 4 

Handläggare Sandra Persson, t.o.m. p. 5 

Byrådirektör Mia Lundgren, p. 5 

Utredare, tf. utbildningsledare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Pernilla 

Leviner. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. Punkterna 4 och 5 tas upp 

efter punkt 2. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll, 

2022-10-25.  

Läggs till handlingarna. 

  



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Protokoll nr 9, 2022 2(4) 

Juridiska fakultetens forskningsutskott  2022-12-08 

    SLUTGILTIGT 

  

b) forskningsutskottets delegationsbeslut,  

2022-10-01—2022-11-30. 

Läggs till handlingarna. 

  

c) fakultetsnämndens protokoll 

2022-10-18. 

Läggs till handlingarna. 

  

d) ordförande informerar. Ordförande informerar om att: 

• Juridiska fakultetens forskardag 

föreslås flyttas till hösten istället 

för våren och nästkommande 

forskardag kommer att hållas 

under hösten 2023. 

• Fakulteten står nästa år värd för 

det nordiska dekanmötet vilket 

hålls den 24-26 maj 2023 i 

Stockholm. Temat för mötet 

kommer vara de juridiska 

fakulteternas roll i samhället. 

  

e) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att: 

• Den årliga ISP-granskningen har 

genomförts. Studierektor 

kommer att kalla berörda 

doktorander till sista-åretsamtal 

samt uppföljningssamtal.  

  

f) st. prefekt informerar. - 

  

g) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att: 

• Områdesnämnden för 

humanvetenskap har fattat beslut 

om rekommendationer och 

nödvändiga åtgärder för de 

utbildningar som granskats i 

årets granskningsomgång. 

• Arbetet med D-ISPar fortgår. 

  

h) Anmälan av disputationer. 

 

-protokoll fört vid disputationsprov för  

Fabricio Fortese för avläggande av juris 

doktorsexamen den 21 november 2022 

(dnr SU FV-4.2.9-3473-22). 

Läggs till handlingarna. 
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BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Ansökan om antagning till doktorandstudier 

(dnr SU FV-4467-22).  

Ansökan avvisas då sökanden inte 

bedöms ha efterfrågad behörighet. 

 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

5. Rutiner och praktiska frågor gällande 

disputationer. 

Information och diskussion.  

  

6. Revidering av riktlinjer för juridiska 

fakultetsnämndens anslag för forskningsbidrag.  

Beslutas att revidera Riktlinjer för 

utdelning och disponering av medel ur 

Juridiska fakultetsnämndens anslag för 

forskningsbidrag i enlighet med förd 

diskussion. 

  

7. Inbjudan till dialogmöte med kursföreståndare 

för doktorandkurser.  

Information och diskussion.  

  

8. Ansökan från forskarstuderande Monica 

Seifert om tillgodoräknande av doktorandkurs 

alternativt dispens från kurskravet (dnr SU FV-

4.2.6-4469-22).  

Beslutas att tillgodoräkna genomgången 

magisterutbildning vid Albert-Ludwigs-

Universität i Freiburg, Tyskland samt 18 

månaders yrkeslivserfarenhet på 

affärsjuridisk byrå så som valbar 

doktorandkurs, 5 hp. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad.  

  

9. Ansökan från forskarstuderande Ingrīda 

Kariņa‐Bērziņa om bidrag om 3225 kr avseende 

deltagande i språkkurs i svenska (dnr SU FV-

2.1.1-4373-22). 

Beviljas med upp till sökt belopp då 

språkkursen bedöms vara till nytta för 

doktorandens avhandlingsarbete. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

10. Övriga frågor. Pernilla Leviner informerar om att 

Stiftelsen av den 28 oktober 1982 har 

utlyst en möjlighet för ämnen och 

centrumbildningar att söka medel för att 

anordna doktorandaktiviteter.  

 

Ett varmt tack riktas till 

doktorandrepresentanterna för deras 

utmärkta insatser under året. 
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Vid protokollet  

 

 

Karolina Alveryd  

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 22-12-14  Godkännes per e-post 22-12-19 

 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Pernilla Leviner 

 


