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Tid:
Plats:

Onsdagen den 28 november 2018 kl. 13.15–15.15
Fakultetsrummet, Riddartorget

Närvarande ordinarie ledamöter:
Mattias Dahlberg
professor, dekanus, ordf.
Anna Jonsson Cornell
professor, prodekanus
Margareta Brattström
professor, prefekt
Eric Bylander
professor
Kaj Hobér
professor
Anna-Sara Lind
professor (från del av § 7)
Daniel Stattin
professor
Marianne Dahlén
universitetslektor
Peter Strömgren
universitetslektor
Marigó Oulis
doktorand
Autilia Arfwidsson
doktorand (t.o.m. del av § 7)
Anna Liliebäck
jur. stud.
Morgan Ödman
jur. stud.
Övriga närvarande:
Magnus Ödman
Karin Andersson Schiebe
Torsten Svensson

utbildningsledare
fakultetshandläggare, sekreterare
professor, vicerektor (del av § 7)

Frånvarande ordinarie ledamöter:
Sofie Bohjort
kursadministratör (anmält förhinder)
Katia Cejie
universitetslektor (anmält förhinder)
Hans Eklund
universitetslektor, prodekanus (anmält förhinder)
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§1

Justeringsperson
Beslut
Fakultetsnämnden utser Eric Bylander att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§2

Dagordningen
Beslut
Dagordningen godkänns.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- områdesnämnden i förra veckan bordlade en ansökan från Samhällsvetenskapliga fakulteten om stöd till en satsning på forskningssamarbete, Uppsala Immigration Lab. Om satsningen blir av kommer den att innebära möjligheter till samarbete för forskare inom arbetsrätt.
- årets professorsinstallation hölls den 16 november. Från Juridiska
fakulteten installerades Eric Bylander, Lotta Lerwall och Anna-Sara
Lind.
Prefekten meddelar att:
- ett angrepp av hussvamp har upptäckts i Blå rummet. Saneringsarbete har inletts, och det är inte klart ännu hur lång tid det kommer
att ta.
- universitetsdirektören höll prefektmöte i förra veckan, där det bl.a.
informerades om universitetsgemensam IT.
- från utbildningsutskottet meddelas att en enkät har genomförts
bland studenter om datorförbud på T2 och T3. Utbildningsutskottet
har rekommenderat terminskurserna att inte gå vidare i frågan förrän en utredning är klar.
- som en del av utvärderingen av forskarutbildningen har en enkät
gått ut till doktoranderna.
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- den planerade workshopen om externfinansiering ställs in på
grund av för få anmälningar.
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- nästa steg i utvärderingen av forskarutbildningen är besök av
granskningsgruppen den 6–7 december.
- Yana Litins’ka disputerar i medicinsk rätt den 12 december.
- Mosa Sayed kommer att sluta som studierektor för forskarutbildningen, eftersom han erhållit forskningsmedel. Processen med att
hitta en ny studierektor har inletts.
Daniel Stattin meddelar att samarbetet med Rwanda kommer att fasas ut under nästa år.
Från Juridiska Föreningen meddelas att stämma nyligen hållits, men
att ny vice ordförande inte är utsedd ännu.

§4

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi

Föredragande:
Prefekten

Prefekten informerar om det ekonomiska läget vid institutionen. På
forskningssidan är underskottet åtgärdat och där finns nu ett överskott på drygt 4 miljoner kr. På utbildningssidan följer kostnaderna
budget, men däremot inte intäkterna. Främst beror detta på att efterfrågan på uppdragsutbildning är lägre än beräknat. Personalkostnaderna följer budget.

§5

Information om arbetet med institutionens budget för 2019

Föredragande:
Prefekten

Prefekten informerar om arbetet med att ta fram en budget för Juridiska institutionen för år 2019. Det är inte klart ännu vilka kostnaderna för intendenturen blir nästa år. En annan faktor som har stor
betydelse för budgeten är i vilken utsträckning de medarbetare som
har externa forskningsmedel avser använda medlen under 2019.

§6

Nominering av ledamot i fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
En anmodan inkom från Vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap den 20 november om att föreslå en ledamot i fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. Förslag ska lämnas senast den 3 december. Dekanus föredrar förslag som diskuterats inom
fakultetsnämndens nomineringskommitté.

UTBVET 2016/657
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-11-28 § 6
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Beslut
Fakultetsnämnden delegerar till dekanus att tillfråga de personer
som föreslagits av nomineringskommittén.

§7

Revidering av mål och strategier för Uppsala universitet
Konsistoriet har gett rektor i uppdrag att revidera universitetets mål
och strategier. Prorektor leder en arbetsgrupp som nu ser över befintliga mål och strategier för att föreslå revideringar. Gruppen har
bett om inspel från områdesnämnderna, och fakulteterna inom området för humaniora och samhällsvetenskap har getts möjlighet att
lämna underlag till områdets svar.
Diskussion.
Dekanus och utbildningsledaren ska omgående sammanställa ett
svar till området med utgångspunkt i diskussionen.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Eric Bylander

UFV 2018/641
Föredragande:
Dekanus och Vicerektor Torsten Svensson

