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Brottsofferfondens  

uppsatstävling

Brottsoffermyndighe-

ten utlyser regelbundet 

en uppsatstävling som 

riktar sig till studenter. 

Uppsatsen ska vara på 

lägst C- nivå och placera 

brottsoffret i centrum. 

Ämnesområdet kan vara 

juridik, sociologi, psyko-

logi, medicin, hälso- och 

sjukvård, ekonomi eller 

något annat. 

Uppsatserna ska vara 

postade till Brotts- 

offermyndigheten se-

nast den 30 juni 2004. 

Mer information finns på  

www.brottsoffermyndig-

heten.se.

Vicki Paskalia och Dan Eklöf  
berättar om sin tid som  
doktorander vid Juridicum.

Jämos uppsatstävling

Jämställdhetsombuds-

mannen utlyser priser 

för bästa uppsatser inom 

området jämställdhet på 

B- C- och D-nivå. Uppsat-

serna ska ha ett köns-

teoretiskt perspektiv och 

vara examinerade under 

2004.

Du som står i begrepp att 

påbörja ett uppsatsarbete 

med jämställdhet som 

tema kan vända dig till 

JämO för att diskutera 

olika infallsvinklar och 

få förslag på uppsats-

ämnen. Se vidare på:  

www.jamombud.se

Vägen till doktorshatten

Vicki Paskalia och Dan Eklöf är 
två av Juridiska institutionens 
doktorander som disputerar un-
der våren. Efter flera års hårt ar-
bete är de nu framme vid målet.
 – För att doktorera måste man 
älska det man gör, säger Vicki. 
Annars skulle det aldrig gå.

Fem år efter sin jur kand- 
examen påbörjade Dan dokto-
randutbildningen. Däremellan 
satt han ting och jobbade som 
journalist.

– Jag har alltid varit lockad 
av tanken att forska, att få tid 
och frihet att göra något på 
djupet säger Dan. Jag hittade 
mitt forskningsämne när jag 
läste i England och träffade en 
professor, Steven Anderman, 
som höll på med immateri-
alrätt och konkurrensrätt. 

Vicki hade jobbat som ju-
rist i Grekland innan hon 
flyttade till Stockholm och 
läste ett magisterprogram här. 

– Jag blev fascinerad av eu-
ropeisk integrationsrätt, så 
när möjligheten att doktorera 
dök upp ville jag ta chansen. 

Doktorandarbetet har  
innehållit både ljusa och  
mörka stunder.

– Jag har utvecklats mycket, 
det är så berikande att forska, 
säger Vicki. Den frihet och flexi-
bilitet man har som doktorand 
är värdefull. Visst har det funnits 
tuffa dagar när man har undrat 
vad man håller på med. Men jag 
skulle inte vilja missa det här.

– Jag har fått stor frihet och 
mycket utrymme i mitt arbete, 
säger Dan. Förutsättningarna 
för forskning är goda här. Få 
i arbetslivet får chansen att 
helt fokusera på en sak under 
så lång tid som man får som 
forskare. Det är ett privile-
gium. Jag är inte säker på att 
jag skulle göra om det, men jag 
vill absolut inte ha det ogjort. 

STÄNDIGT LÄRANDE

De båda betonar förmånen att 
hela tiden få lära sig nya saker.

– Ju mer insikt man får i 
sitt ämne desto mer märker 
man att det finns att lära sig, 
säger Dan. Inom mitt forsk-
ningsområde sker en ständig 
teknik- och rättsutveckling. 
Att målet är rörligt gör arbe-
tet komplext och intressant.

Ofta undervisar dokto-
rander ca 20 procent av sin 
tid. Vicki har föreläst en 
hel del på Socialhögskolan 

och Dan på Juridicum. 
– Jag tycker om det, det 

är tidskrävande men givan-
de och lärorikt, säger Dan.

– Kontakten med studen-
terna är positiv, man får nya 
tankar och infallsvinklar,  
säger Vicki.

En doktorand arbe-
tar mycket på egen hand.

– Själva arbetet kan vara 
lite ensamt, men man har ju 
kollegor så socialt isolerad 
är man inte, säger Vicki. Jag 
trivs med att sitta och tänka 
i lugn och ro på mitt rum. 

DAGEN D

Dan disputerade i april.
– Det var en positiv upplevel-

se, säger han. Mycket tack vare 
min opponent, Ole-Andreas 
Rognstad från Oslo. Han lyfte 
fram väsentliga frågor och ska-
pade ett givande meningsutbyte. 
Visst var jag spänd, timmen 
innan hade jag fjärilar i magen. 
Men kvällen före disputationen 
sade jag till mig själv att det är 
lika bra att jag sover gott – det 
som är gjort är gjort och det är 
för sent att ändra något nu.

– Men det är så mycket oviss-
het, säger Vicki som lägger fram 
sin avhandling i slutet av maj.

De är överens om handleda-
rens väsentliga roll som coach.

– Ibland tvivlade jag på att 
mitt arbete skulle leda till nå-
got, att logiken skulle hålla, sä-
ger Vicki. Min handledare Ulf 
Bernitz har varit en stor hjälp 
i sådana situationer. Det psy-
kologiska stödet är så viktigt.

– Det är handledarens vikti-
gaste uppgift, menar Dan. Att ge 
självförtroende och entusiasm.

En annan betydelsefull del i 
en doktorands vardag är kol-
legorna.

– Juridiska institutionen 
är en bra arbetsplats, sä-
ger Dan. Arbetskamraterna 
är ett stort stöd, de upp-
muntrar och visar intresse. 

Vicki och Dan vill fort-
sätta på den inslagna vägen.

– Nu när man lärt sig hantver-
ket vill man ju fortsätta forska. 
Jag har sökt extern finansiering 
för ett nytt forskningsprojekt 
och hoppas kunna vara kvar 
här på Juridicum, säger Dan. 

Under Forskning på Juridicums 
hemsida kan du läsa mer om 
Dan Eklöfs och Vicki Paskalias 
avhandlingar. 
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Uppsatstävling i  

entreprenörskap

Du som skriver uppsats 

på temat entreprenör-

skap och småföretagande 

i Sverige, omfattande 

minst tio poäng på kan-

didat- eller magisternivå 

kan vara med och tävla 

om tre resestipendier. 

Uppsatsen ska ha lagts 

fram och erhållit bety-

get väl godkänd under 

läsåret 2003/2004. Ditt 

bidrag till tävlingen ska 

skickas in senast den 25 

juni. Mer information på:  

www.esbri.se.

Sommarstängt

Utbildningskansliet stänger den 17 juni och öppnar åter den 16 
augusti. Hela sommaren är det  jouröppet för telefon och mot-
tagning på tisdagar mellan kl 10 och 12 . 

Examensbevis

Om ansökan om examensbevis lämnas in senast den 2 juli, och 
under förutsättning att allt är inrapporterat och klart, utfärdas 
examen innan den 9 juli. 

Ändrat anmälningsförfarande

Du som läser på juristlinjen och som ska fortsätta läsa ”som vanligt” 
nästa termin (HT04) behöver INTE anmäla detta längre.
Vem ska anmäla sig till kurser på termin 1-7 inför HT04?
Du som har haft studieuppehåll V04.
Du som varit på utbytesstudier V04.
Du som läser/vill läsa i långsammare eller snabbare takt.

Du som endast ska läsa delar av en termin.
Du som ska läsa kurser som går på olika terminer.
Anmäl dig senast den 15 juni genom att kontakta någon av stu-
dievägledarna. Hämta blanketten ”Anmälan till obligatoriska 
kurser” på www.juridicum.su.se under Utbildning/Blanketter, 
eller utanför rum C 454. Du kan även anmäla dig per fax  
08-15 89 35, eller per e-post till: tove.lodin@juridicum.su.se. 

Disputation

Vicki Paskalia disputerar torsdagen den 27 maj i ämnet europeisk 
integrationsrätt på avhandlingen ”Free Movement of Persons and 
Social Security - Gender Implications of EC Regulation 1408/71”. 
Opponent är professor Philippa Watson från Nottingham.
Tid: 27 maj kl 10.00.
Plats: Hörsal B5, Stockholms universitet.
Läs mer på www.juridicum.su.se under Aktuellt/Disputationer.

DETTA HÄNDER VID JURIDICUM

Kerstin årets amanuens

Rättegångsspelet ger en insikt i det svenska rättssystemet

Tre klasser från gymnasiesko-
lor med juridisk inriktning 
möttes i ett rättegångsspel på 
Stockholms universitet i april. 

Det var 5-mannalag från 
Brännkyrka gymnasium och 
Östra real i Stockholm samt 
från Lagmansgymnasiet i Vara 
som tävlade i rättegångssalen.

– Det är tredje året som täv-
lingen, hålls, berättar initiativ-
tagaren universitetslektor Sten 
Björkblom från Juridiska insti-
tutionen.

Tävlingen består av en teori-
del med ett skriftligt prov och 
en praktisk del med rättegångs-
spelet. Fallet som behandlades 
var en avtalsrättslig tvist om ett 
husbygge som aldrig blev av.

– I rättegångsspelet får elever-
na lära sig att argumentera och 
tala inför folk, det stärker självsä-
kerheten, säger Sten Björkblom.

Numera finns den juridiska 
inriktningen inom samhällspro-

grammet på ett tiotal skolor i 
landet, så framöver kommer 
deltagandet i tävlingen att öka. 
I den juridikkurs som eleverna 
läser under två år på gymnasiet 
ingår liknande moment som i 
juridikstudier vid universitetet. 

– Vi försöker bygga en bro 
mellan gymnasiet och högsko-
lestudier för att göra övergång-
en lättare. Det här kan fung-
era som en stimulans att läsa 
vidare, säger Sten Björkblom. 
Kursen ger kunskaper som 
är nyttiga i vardagslivet. Den 
behandlar till exempel arbete, 
bostad, samboskap och bilköp. 

På kvällen efter tävlingen, 
som Lagmansgymnasiet vann, 
var det middag och prisutdel-
ning på Brännkyrkaskolan. 

– En viktig aspekt i det här 
är också att eleverna får träffa 
ungdomar från de andra gym-
nasierna, säger Sten Björkblom.

Nytt linjeråd

Juridiska Linjerådet har 

hållit val inför verksam-

hetsåret 04/05. Till de 

sju platserna i Linjerådet 

valde fem nya juridikstu-

derande att ställa upp 

med sin kandidatur. En 

Linjerådsrepresentant 

från verksamhetsåret 

03/04 valde att stanna 

ytterligare ett år. 

Totalt röstade 81 juridik-

studerande och nästa 

års Linjeråd är: Pegah 

Derakhshan, Martha  

Gurmu, Nataly Holm, 

Fredrik Schyllander, 

Teuta Zenelaj och  

Maria Gners (verksam i 

linjerådet 03/04).

Juridiktävling ger nya kunskaper

Kerstin Brinnen, amanu-
ens i civilrätt 4, tilldelas 
Amanuenspriset för 2003/2004. 
Hon har av juriststudenterna 
röstats fram till årets amanuens.

– Jag är väldigt glad och 
känner mig hedrad över att få 
priset, säger Kerstin som har 
jobbat som amanuens i 1.5 år.

Hon trivs mycket bra med 
jobbet. 

– Det är fritt och jag får träf-
fa mycket folk, både studenter 
och anställda på institutionen. 
Periodvis kan det vara stressigt.

Kerstin läser special-
kurserna på juristlinjen. 

– Att jobba halvtid vid 
sidan av studierna kräver 

Trevlig sommar önskar 

Juridicum!

disciplin, det finns risk att 
jobbet tar för mycket tid.

Så här lyder motiveringen till 
att Kerstin fick Amanuenspriset: 
För särskilt gott studentbe-
mötande, hon är effektiv och 
snabb att delge information 
till studenterna, samt har vi-
sat prov på att vara en god or-
ganisatör och administratör.

Amanuenspriset är instif-
tat av Juridiska linjerådet. 

– Priset är nytt för i år, och 
vi hoppas att det ska bli en tra-
dition att utse läsårets bästa 
amanuens, säger Christina 
Stoppel-Hillerström i Linjerådet.


