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§ 1 Justeringsperson

Nr 8

Beslut
Falcultetsnämnden utser Anna-Sara Lind att jämte ordföranden ju-
stera dagens protokoll.

§ 2 Dagordningen

Beslut
Dagordningen godkänns.

§ 3 Meddelanden

Dekanus meddelar att:
- Delcangitiippen haft ett förberedande möte med anledning av äs-
kandeprocessen.
- Caroline Johansson disputerade framgångsrikt den 2 februari.

§ 4 Juridiska fakultetens inställning till en eventuell områdessats-
ning på rättsvetenskaplig forskning vid Företagselconomislca in-
stitutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs sedan relativt lång tid
undervisning i handelsrätt och närliggande juridiska ämnen, för när-
varande inom den Företagsekonomiska institutionen. Inom ramen
för anslagsäskanden för år 2018 har Samhällsvetenskapliga fakulte-
ten äskat medel för forskning, inklusive forskarutbildning, inom äm-
net handelsrätt. I anledning av detta vill dekanus höra vilken inställ-
ning Juridiska fakultetsnämnden har till att Uppsala universitet
eventuellt skulle göra en satsning på juridisk forskning vid en annan
fakultet än den Juridiska fakulteten.

Diskussion.

JURFAK 2018/7
HCTMSAM 2017/31
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-02-OS § 4

Beslut
Juridiska falcultetsnämnden anser att utbildning och forskning i juri-
diska ämnen i princip bör bedrivas vid Juridiska fakulteten och in-
stitutionen, där det sedan mycket lång tid finns en ledande forslc-
nings- och utbildningsmiljö. Fakultetsnämnden konstaterar att det
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av olika skäl bedrivs sådan verksamhet även vid Företagselcono-
mislca institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Principiellt ställer sig Juridiska fakultetsnämnden emot det aktuella
äskandet om en satsning på juridisk forslaling vid Företagselcono-
miska institutionen. Juridiska fakultetsnämnden är emellertid ange-
lägen om att fortsätta dialogen med Företagsekonomiska institut-
ionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten om hur samarbetet med
den Juridiska institutionen och fakulteten kan utvecklas och förnyas.

Som ett led i detta arbete uppdrar Juridiska fakultetsnämnden åt de-
kanus att utse en arbetsgrupp, med syfte att undersöka hur juridisk
utbildning inom ramen för andra utbildningar än juristutbildningen
är organiserad vid andra lärosäten och hur forskningsanknytningen
säkras i dessa utbildningar.

Vid protokollet
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