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Riktlinjer för antagning som docent 
 

1. Syftet med antagning av docenter vid Juridiska fakulteten 
Syftet med att anta docenter vid Juridiska fakulteten är att tydliggöra en persons särskilda vetenskap-
liga kompetens. Docent får antas om det kan vara till nytta för forskningen och utbildningen. En 
docent förutsätts vara verksam inom utbildning på forskarnivå, bland annat genom att bistå med 
kvalificerad handledning och att åta sig uppdrag som opponent. För att bli antagen som docent krävs 
därför vetenskaplig meritering som går utöver doktorsexamen. 

Docent ska normalt antas endast i ett ämne i vilket utbildning på forskarnivå bedrivs vid fakulteten. 
En person som antagits som docent vid annat lärosäte kan inte antas som docent i samma ämne vid 
Juridiska fakulteten i Uppsala. 

 

2. Konsultation 
Den som önskar bli antagen som docent rekommenderas att först informellt ta upp frågan med 
forskningsutskottets ordförande. Denne ska i ärendet konsultera ämnesföreträdare. Avrådan innebär 
inte något formellt hinder från att gå vidare med ansökan. 

 

3. Krav för antagning för sökande som ej har anställning vid Juridiska fakulteten 
Om den sökande saknar tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning vid fakulteten ska ämnesföreträ-
dare särskilt yttra sig om på vad sätt antagning som docent skulle kunna vara till nytta för forskning-
en och utbildningen vid Juridiska fakulteten. Nyttan för forskningen och utbildningen vid Juridiska 
fakulteten kan bestå i att den sökande, med hänsyn till sin kompetens och tillgänglighet, kan anlitas 
som lärare och handledare i utbildning på forskarnivå, som ledamot i betygsnämnd, som lärare i 
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller inom andra centrala verksamheter vid Juridiska 
fakulteten. 

 

4. Vetenskaplig skicklighet 
Avgränsningen av det forskarutbildningsämne, inom vilket sökanden önskar antas som docent, 
ska vara styrande för värderingen av vetenskapliga meriter. Bedömningen av vetenskaplig 
skicklighet inrymmer dels en värdering av åberopade vetenskapliga arbeten med relevans för 
forskningsområdet, dels en uppskattning av sökandens förutsättningar till vidare vetenskaplig 
verksamhet inom ämnesinriktningen. Med de begränsningar som följer av forskarutbildnings-
ämnet är såväl djup som bredd av betydelse vid värdering av vetenskapliga meriter och veten-
skaplig skicklighet. Vid bedömningen ska åberopade arbeten tillmätas den vikt som följer av 
deras självständiga vetenskapliga kvalitet, oberoende av publiceringsform, publiceringsfora och 
omfång. Utgångspunkterna för värderingen av sökandens vetenskapliga skicklighet är visad 
förtrogenhet med ämnet och tidigare forskning, kreativitet och originalitet i vald forskningsin-
riktning samt analysdjup och omfattning av vetenskaplig produktion, under beaktande av den tid 
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under vilken sökanden varit verksam. Till det kommer visad förmåga att interagera och kon-
struktivt samarbeta med andra forskare. 

Vid värderingen av om sökandens skicklighet är tillräcklig för utnämning till docent är utgångs-
punkten att skickligheten väsentligt överstiger den grad av skicklighet som är nödvändig för 
doktorsexamen. 

En doktorsavhandling av hög kvalitet som kompletteras med ett flertal artiklar av hög kvalitet 
utarbetade efter disputation medför docentkompetens i vetenskapligt avseende. Mot bakgrund 
av doktorsavhandlingens kvalitet kan betydligt mer omfattande vetenskaplig produktion krävas 
för perioden efter disputation. Åtminstone någon av de vetenskapliga publikationerna utarbetade 
efter disputation bör vara på annat språk än svenska, helst med internationell publicering. 

Vidare ska den sökande kunna påvisa breddning av sin vetenskapliga kompetens genom den 
ytterligare vetenskapliga produktionen efter doktorsavhandlingen. Det är meriterande om den 
sökande erhållit flerårigt externt forskningsanslag i konkurrens med andra forskare. 

Vid en sammanvägd bedömning av sökandens vetenskapliga meriter och vetenskaplig skicklig-
het ska bl.a. följande ytterligare faktorer, utan inbördes rangordning, tillmätas vikt, som publice-
ring efter peer review, presentation av forskningsresultat (internationellt och nationellt), forsk-
ningssamarbete (internationellt och nationellt) samt doktorandhandledning. 

Det är önskvärt att den sakkunnige i sitt utlåtande reflekterar över om den sökande har breddat 
sig och tagit sig an nya forskningsfrågor efter erhållen doktorsexamen.  

 

5. Pedagogisk skicklighet 
Normalt kan undervisning i det berörda ämnet inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller 
forskarnivå om minst 100 undervisningstimmar, och som av studierektor (motsv) vitsordats vara av 
god kvalitet utgöra tillräcklig meritering. Som pedagogisk meritering bedöms även administrativa 
insatser för planering och ledning av undervisning, utarbetande av läromedel, handledning, erfaren-
heter av juridisk undervisning för praktiskt verksamma jurister samt erfarenhet av populärvetenskap-
lig framställning. Undervisning som meddelats inom ramen för doktorandanställning räknas som 
pedagogisk meritering. 

 

6. Handläggning 
Beslut i ärende rörande antagning som docent fattas av Juridiska fakultetsnämnden.  

Ansökan om att bli antagen som docent insändes i tre exemplar till Juridiska fakultetsnämnden, Box 
256, 751 05 Uppsala. 

Ansökan ska innehålla en meritförteckning, ett vetenskapligt curriculum inklusive de vetenskapliga 
arbeten och andra handlingar med vilka sökande vill styrka sin vetenskapliga skicklighet.  

Ämnesföreträdaren ska lämna förslag till två sakkunniga för bedömning av sökandens docentkompe-
tens. De som föreslås till sakkunniga bör vara professorer vid annan fakultet. Endast om det förelig-
ger synnerliga skäl får sakkunniga hämtas inom den egna fakulteten. Synnerliga skäl kan vara att 
kompetens för bedömning av ärendet saknas utanför fakulteten. 

När ansökan samt ämnesföreträdarens förslag till sakkunniga och, i det fall sådant krävs enligt punk-
ten 3, dennes yttrande inkommit till fakultetsnämnden, ska nämnden utse sakkunniga. Dessa ska 
avge utlåtanden över den sökandes vetenskapliga skicklighet. Av utlåtandena ska framgå om docent-
förordnandet tillstyrks eller inte. Rekryteringsgruppen ska avge yttrande till fakultetsnämnden, vilket 
ska innehålla en rekommendation till beslut. 
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