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§ 1 Justeringsperson

Beslut
Falcultetsnämnden utser Agnes Emborg att jämte ordföranden ju-
stera dagens protokoll.

§ 2 Dagordningen

Beslut
Dagordningen godkänns.

§ 3 Meddelanden

Dekanus meddelar att områdesnämnden har beslutat angående an-
slagsäslcandena för 2018. Det äskande från Samhällsvetenskapliga
fakulteten, som behandlades vid extra sammanträdet den 5 februari,
finns inte med i OmY•ådets slutliga förslag till rektor. Tyvärr priorite-
rades inte Juridiska fakultetens äskande om förstärkning av forsk-
ningsanslaget iområdesnämndens förslag, men det finns alltjämt
kvar som äskande fiån Området. Nästa steg i processen är att vice-
rektor förhandlar med rektor om Områdets förslag.

Prefekten meddelar att:
- Intendenturstyrelsen har fastställt intendenturens budget för år
2018. Institutionen bidrag motsvarar i stort sett vad som gällde förra
året, men eftersom fakulteten inte behöver lämna något bidrag kom-
mer den totala kostnaden att minska för vår del. En eventuell ny hy-
resgäst iMunken loan innebära ytterligare minskade lokalkostnader.
- en diskussion om möjliga förändringar av antagnings- och uivals-
system för anställning som tingsnotarie har inletts mellan notarie-
nämnden och domstolsverket.

Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- en forskardag anordnas den 17 april på temat Forskningsetik och
forskningsintegritet med Lena Marcusson och Marlcku Helin som
inbjudna talare.
- rekryteringen av medlemmar till panelen för utvärdering av fors-
lcarutbildningen är nästan klar.
- den 16 februari försvarade Love Rönnelid framgångsrikt sin dok-
torsavhandling.
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- följande disputationer är planerade under återstoden av vårtei~rni-
nen: Linus Jacobsson den 27 april, Lars Karlandes den 18 maj, Sa-
bina Hellborg den 25 maj och Jon Bergman den 30 maj.

Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, meddelar att
vårterminens utbildningsdag arrangeras den 13 mars. Temat är be-
mötande, såväl i som utanför seminarie- och arbetsrum, och fakulte-
tens lärare uppmanas att anmäla sig.

4 Budget för år 2018 JtTRFAK 2018/12
Föredragande:

Enligt det föreliggande budgetförslaget väntas 2018 års resultat för
Prefekten
Bilaga:

grundutbildningen bli nära noll och för forskning/forskarutbildning 2018-02-26 § 4
1,1 milj lcr. Bidragsforskningen beräknas uppgå till ca 21 milj kr.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnämnden fastställer den föreslagna budgeten för år 2018.

§ 5 Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi

Prefekten informerar om det ekonomiska läget. Med tanke på under-
skottet 2017 för grundutbildningen är det extra viktigt att budgeten
hålls 2018, och på några års sikt måste det uppkomna underskottet
åtgärdas. Arbetet med att minska lokalkostnaderna och förbättra
planering och redovisning av lärarnas undervisningstid fortsätter.

Diskussion.

§ 6 Uppdatering av den allmänna studieplanen för forskarutbild-
ningen

Studierektor presenterar ett förslag till revidering av den allmänna
studieplanen.

NRFAK 2017/94
Föredragande:
Prefekten

NRFAK 2018/13
Föredragande:
Studierektor för fors-
karutbildningen,
Mosa Sayed
Bilaga:
2018-02-26 § 6

Diskussion.
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Beslut
Fakultetsnämnden bedutar enligt förslaget.

§ 7 Handlingsplan för breddad rekrytering 2018-2020 UFV 2016/2066
Föredragande:

Dekanus informerar om Uppsala universitets nya handlingsplan för 
Dekanus

breddad rekrytering.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnämnden anser att frågan om breddad rekrytering är viktig,
och uppdrar till utbildningsutskottet att återrappoi~tera till nämnden i
slutet av vårterminen 2018 hur utskottet arbetar för att bredda relcry-
teringen till juristprogrammet.

§ 8 Fyllnadsval av ledamot i Internationaliseringsrådet xiJ1vISA1v~ 2017/40
Föredragande:

En anmodan inkom från Vetenskapsoriuådet för humaniora och 
Dekanus
Bilaga:

samhällsvetenskap den 2 februari om att föreslå en ledamot iInter- 2018-02-26 § 8
nationaliseringsrådet för återstoden av innevarande mandatperiod.
Området har uppmanats att lämna förslag på en man och en kvinna.

Anna Jonsson Cornell lämnar rummet och deltar inte i beslutet.

Beslut
Fakultetsnämndenbeslutar föreslå Anna Jonsson Cornell och Carl
Fredrik Bergström till ledamot i Internationaliseringsrådet. Vidare
delegerar nämnden till dekanus att tillfråga andra personer för det
fall Carl Fredrik Bergström inte vill åta sig uppdraget.

§ 9 Datum för sammanträde i maj 2018 Föredragande:
Dekanus

Det tidigare fastslagna sammanträdesdatumet imaj månad kollide-
rar med Alumnidagen.
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Beslut
Falcultetsnämnden beslutat att flytta sammanträdet till måndagen
den 21 maj 2018119:15.
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