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

(x) Universitetslektor Daria Kozlowska 
Rautiainen (gruppsuppleant) 

(x) Universitetslektor Mia Carlsson  
 

(x) Universitetslektor Lydia Lundstedt  
(gruppsuppleant)  

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

suppleant) 
(x) Juris studerande Victor 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  
Filippo Valguarnera och 
Per Ahlin 
Stf. prefekt Jane Reichel 
 
 
ÄRENDE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Lydia 

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

Fastställes efter beslut att p 4 utgår.  

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll 2022-10-20. Ingen åtgärd.  
  
b) ordföranden informerar. Ordförande informerar om att: 

• Resultatet av BUGA:s gransk-
ning av juristprogrammet 
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kommer beslutas av Områdes-
nämnden 7 december 2022.   

 
• Granskning av magisterpro-

grammet i europeisk immateri-
alrätt, 60 hp genomfördes 22 
november 2022. Förslag till 
granskningsprotokoll har upp-
rättats och skickats för påsyn 
till kursföreståndarna. Beslut 
fattas slutligen i utbildningsut-
skottet.  
 

• Torben Spaak har nu inarbetat 
synpunkterna från utbildnings-
utskottet när det gäller Strate-
gidokumentet, bl. a. ett  förtyd-
ligande av ”etik”. Nu framgår 
att det är professionsetik som 
avses. 
 
Strategierna är nu vidare- 
befordrade till dekan Jessika  

                        van der Sluijs. Utbildnings- 
                        och forskningsstrategierna är i 
                        stort sett färdiga.  
 

• Planering pågår av det Nor-
diska juristmötet som kommer 
hållas 24-26 maj 2023 i Stock-
holm. Ett tema skall fastställas 
och föredragshållare anlitas. 
”Juridiska fakulteternas roll i 
samhället” är ett förslag på 
tema.  

  

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

om att:  
 

• Orsakerna till att P 4 utgår är 
att han gjort marknadsunder-
sökning vid Företagsekono-
miska institutionen och det 
finns litet intresse för Fashion 
Law.   
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Filippo Valguarnera skall för-
söka göra noggrann undersök-
ning för att se om intresse 
finns på annat håll för kursen.  
 

• P g a långa handläggningstider 
hos disciplinnämnden har en 
policy funnits enligt vilken en 
student istället för att inte få 
något betyg kan få ett U om 
examinationen ändå skulle ha 
underkänts. Fördelen med den 
policyn är att studenten kan 
skriva en omtenta och inte be-
höver avstå studierna medan 
ärendet handläggs. Denna nöd-
policy är snart slut.  

  
f) juridiska linjerådet informerar. • Linjerådet berättar att val till 

linjerådet nu hålls.  Under 
kommande veckor klargörs 
vilka de nya studeranderepre-
sentanterna blir.    

  
4. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för fristående kursen Fashion 
Law, 15 högskolepoäng. (SU FV-4861-22).      
Föredragande Filippo Valguarnera 

Utgår.  
 

  
5. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplan för fristående kursen Juridisk 
översiktskurs, 15 högskolepoäng, HA12FF (SU 
FV 4601-22). Föredragande Filippo Valguarnera 

Ärendet återförvisas till institutionen för 
ombearbetning av kursplanen i enlighet med 
de diskussioner som fördes vid sammanträdet. 
Uppdras åt ordföranden att på delegation av ut-
skottet och efter erforderliga ändringar inrätta 
kursen och fastställa kursplanen.  
 
 
 

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

Ärendet återförvisas till institutionen för 
ombearbetning av kursplanen i enlighet med 
de diskussioner som fördes vid sammanträdet. 
Uppdras åt ordföranden att på delegation av ut-
skottet och efter erforderliga ändringar inrätta 
kursen och fastställa kursplanen.  
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7. Anhållan om inrättande av kurs samt faststäl-
lande av kursplaner för fristående kursen och spe-
cialkursen Rättsekonomi med fokus på bolagsrätt 
och konkurrensrätt, 15 högskolepoäng, JU700A, 
JU700B, JU700F. (SU FV 4600-22).  
Föredragande Filippo Valguarnera 

Ärendet återförvisas till institutionen för 
ombearbetning av kursplanen i enlighet med 
de diskussioner som fördes vid sammanträdet. 
Uppdras åt ordföranden att på delegation av ut-
skottet och efter erforderliga ändringar inrätta 
kursen och fastställa kursplanen.  

  
8. Förslag på tema samt tidpunkt för nästa utbild-
ningsdag. Föredragande Torben Spaak 

Beslutas att nästa utbildningsdag ska äga rum 
14 mars 2024. Som förslag på tema var be-
tygskriterier och kopplingen till examination 
samt s.k. konstruktiv länkning (Constructive 
Alignment), dvs att såväl kursens undervis-
ning som examination skall vara länkade till 
kursens förväntade studieresultat.  

  
9. Sammanträdestider för vårterminen 2023 samt 
preliminära sammanträdestider för höstterminen 
2023. Föredragande: Clara Hallén   

Fastställes sammanträdestider för vårterminen 
2023: 230209, 230316, 230427 samt 230523. 
 
Beslutade preliminära sammanträdestider  
för höstterminen 2023: 230907, 231019 
samt 231130.  
 
Samtliga sammanträden äger rum kl. 13:00 i  
Ugglan (A239) eller via länk i zoom.  

  
10. Övriga ärenden.  Inga nya ärenden.  
  
  
  
Vid protokollet 

 

 
 

 
 

 
 

Clara Hallén 
 

 
 

 
 

Ordförande 
 

 
 

 Justeras 
 

 

Torben Spaak 
 

 
 

 Lydia Lundstedt 
 


