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Riktlinjer för antagning som oavlönad docent vid Juridiska fakul-
teten i Stockholm  
 

Allmänt 
 
Enligt rektorsämbetets beslut 1993-03-15 får fakultetsnämnd anta forskare som do-
cent enligt av rektor fastställda huvudprinciper. 
 
Fakultetsnämnd får anta forskare som docent, om det bedöms vara till nytta för 
forskningen och utbildningen inom fakulteten.  
 
Docent antas inom visst av fakultetsnämnden definierat ämne.  
 
Behörig att antas som docent är den som avlagt doktorsexamen och som uppfyller 
av fakultetsnämnden uppställda krav på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för 
docentur. Utöver doktorsavhandlingen bör den sökande ha breddat sin vetenskap-
liga kompetens genom att producera arbeten i monografi- eller uppsatsform. Kraven 
på tilläggsmeritering varierar med hänsyn till doktorsavhandlingens kvalitet. Åbe-
ropade arbeten bör vara publicerade eller i skick för publicering. 
 

Vetenskapliga och pedagogiska bedömningsgrunder 
 
Såsom särskilda kriterier vid bedömningen av vetenskaplig respektive pedagogisk 
skicklighet skall följande övervägas. 
 

Vetenskaplig meritering 

 
Sökanden skall ha visat 
 
- skicklighet i vetenskaplig metod i forskningsämnet, 
- säker analytisk förmåga samt 
- självständighet och kreativitet. 
 
 
 
 



Vid bedömningen skall hänsyn tas till 
 
- forskningsämnets svårighetsgrad samt 
- den betydelse forskningsresultaten kan förväntas få inomvetenskapligt och i sam-
hällslivet. 

 

Pedagogisk meritering 

 
Sökanden skall ha god erfarenhet från undervisning på grundutbildningsnivå inom 
ämnet. Till pedagogisk meritering räknas även erfarenheter från utveckling och led-
ning av utbildning, utarbetande av läromedel samt populärvetenskaplig verksamhet. 
 
 

Handläggning 
 
Ansökan om att bli antagen som docent skall insändas till Juridiska fakultetsnämn-
den, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Till ansökan skall bifogas meritför-
teckning, vetenskapligt curriculum jämte de vetenskapliga arbeten och andra hand-
lingar, med vilka sökanden önskar styrka sin vetenskapliga skicklighet. Den peda-
gogiska meriteringen skall styrkas med uppgifter om pedagogisk utbildning samt 
om undervisningens omfattning och, om möjligt, dess kvalitet. 
 
Fakultetsnämnden prövar först om en eventuell antagning till docent kan vara till 
nytta för forskningen och utbildningen inom fakulteten. 
 
Om fakultetsnämnden finner att nyttokravet är uppfyllt utser nämnden på förslag av 
ämnesföreståndaren två sakkunniga. De sakkunniga bör vara professorer vid annan 
fakultet. Endast om det föreligger särskilda skäl, som att det saknas kompetens för 
bedömningen utanför fakulteten, får sakkunniga hämtas inom den egna fakulteten. 
När sakkunnigas utlåtanden över sökandens vetenskapliga och pedagogiska merite-
ring inkommit fattar fakultetsnämnden beslut i ärendet. 
  


