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Juridiska fakultetsnämnden
Stockholms universitet

Riktlinjer: Antagning som oavlönad docent vid Juridiska fakulteten
Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2015-09-08, reviderade av
Fakultetsnämnden 2017-05-05. Ersätter tidigare fastställda riktlinjer 2004-03-01.

Allmänt
Enligt rektorsämbetets beslut 1993-03-15 får fakultetsnämnd anta forskare som docent
enligt av rektor fastställda huvudprinciper.
Fakultetsnämnd får anta forskare som docent, om det bedöms vara till nytta för
forskningen och utbildningen inom fakulteten. Syftet är att tillgodose fakultetens
behov av kvalificerad kompetens. Detta betyder att en sökande inte har en ovillkorlig
rätt att bli antagen som docent även om hen skulle ha erforderlig kompetens.
Begreppet docent är en kompetenstitel och antagning som docent medför inte någon
form av anställning vid Stockholms universitet.
Docent antas inom visst av fakultetsnämnden definierat ämne. Sökanden som redan är
professor har inte rätt till lönetillägg vid antagning som docent.
Behörig att antas som docent är den som avlagt doktorsexamen och som uppfyller av
fakultetsnämnden uppställda krav på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för
docentur.
Till docent kan i första hand antas sökande som bedriver forskning, lärarverksamhet
eller på annat sätt är involverad i verksamheten vid Juridiska fakulteten vid
Stockholms universitet. Till docent kan också antas den som disputerat vid Juridiska
fakulteten, utan att vid tillfället för ansökan vara direkt involverad i fakultetens
forskning eller undervisning, om detta bedöms vara till nytta för verksamheten.
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Vetenskapliga och pedagogiska bedömningsgrunder
Såsom särskilda kriterier vid bedömningen av vetenskaplig respektive pedagogisk
skicklighet ska följande beaktas.
Vetenskaplig meritering
Sökanden ska ha visat skicklighet i vetenskaplig metod i forskningsämnet, säker
analytisk förmåga samt självständighet och kreativitet. Kravet på vetenskaplig
meritering innebär att sökande ska ha fördjupat och breddat sin forskarerfarenhet och
ämneskompetens utöver de krav som gäller för avläggande av doktorsexamen.
Vetenskapliga arbeten efter doktorsexamen ska visa på betydelsefull
forskningsmeritering i förhållande till avhandlingen. Kraven på tilläggsmeritering
varierar med hänsyn till doktorsavhandlingens kvalitet. Åberopade arbeten ska vara
publicerade eller i skick för publicering. Endast i särskilda fall kan avsteg från dessa
krav medges.
Meriterande är även, i den mån detta kan förväntas i förhållande till ämnesområdets
art och förutsättningar, att sökande har deltagit i den nationella och internationella
vetenskapliga diskussionen. Sökande förväntas i dessa fall ha bidragit till
forskningsdebatten i form av muntliga anföranden eller skriftliga bidrag i samband
med kongresser och seminarier, liksom publicering och granskning av artiklar i
etablerade juridiska tidskrifter.
Vid bedömningen ska hänsyn tas till forskningsämnets svårighetsgrad samt
den betydelse forskningsresultaten kan förväntas få inomvetenskapligt och i
samhällslivet. Vidare är det även av betydelse att sökande kan uppvisa planer för
framtiden samt progression inom forskningen.
Pedagogisk meritering
Sökanden ska ha god erfarenhet från undervisning på grund- eller avancerad
utbildningsnivå inom ämnet. Till pedagogisk meritering räknas även erfarenheter från
utveckling och ledning av utbildning, utarbetande av läromedel samt
populärvetenskaplig verksamhet. Sökande bör dessutom visa på en god och väl
vitsordad förmåga att förmedla ämneskunskap. Hänsyn tas även till omfattningen av
sökandes populärvetenskapliga verksamhet så som medverkan i folkbildningsarbete,
utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt deltagande i offentlig debatt i
utbildnings- och forskningsfrågor.
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Handläggning
Ansökan ställs till Juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet, 106 91
Stockholm eller e-post: registrator@su.se
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, vetenskapligt curriculum jämte de
vetenskapliga arbeten och andra handlingar, med vilka sökanden önskar styrka sin
vetenskapliga skicklighet. Högst tio vetenskapliga publikationer får åberopas. Den
pedagogiska meriteringen ska styrkas med uppgifter om pedagogisk utbildning samt
undervisningens omfattning och, om möjligt, dess kvalitet. Den åberopade
meriteringen får inte ändras efter tidpunkten för ansökan.
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 meritering
inkommit fattar Juridiska fakultetsnämnden beslut i ärendet. Därvid beslutas om
sökande ska anses uppfylla kravet på pedagogisk meritering genom sin
lärarverksamhet och genom detta befrias från lärarprov. I det fall befriande från
lärarprov inte medges ska detta anordnas av Juridiska fakulteten.

