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1 Inledning 
Uppsala universitets verksamhet organiseras i tre vetenskapsområden, Vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap, vetenskapsområdet för medicin och farmaci och 
vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Vetenskapsområdena är i sin tur indelade i 
fakulteter. Juridiska fakulteten ingår i vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 
Områdesnämnden är vetenskapsområdets beslutande organ. Inom vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap är fakultetsnämnderna fakulteternas beslutande organ.  

Enligt universitetets arbetsordning (dnr UFV 2017/95, senaste version 2020-01-01) ska en 
fakultetsnämnd besluta om sin egen arbetsordning. Föreliggande dokument innehåller i avsnitt 2 en 
redogörelse för Juridiska fakultetens ledningsorgan, uppgifter och sammansättning. I avsnitt 3 
återfinns delegationer från fakultetsnämnden till utbildnings- och forskningsutskotten samt till 
dekanen och utbildningsledaren. I bilagor finns utskottens och prefektens delegationer. 

 

2 Ledningsorgan 
2.1 Fakultetskollegium 
Fakultetskollegiets huvudsakliga uppgifter är att välja fakultetsnämnd samt att till vicerektor lämna 
förslag till dekan, ersättare för denne (prodekan) samt välja en för fakulteten gemensam 
valberedning. Kollegiet utser även hedersdoktorer.  

Fakultetskollegiets sammansättning framgår av universitetets arbetsordning. Rösträtt vid val till 
fakultetsnämnden har personer med vetenskaplig kompetens inom fakultetsnämndens 
ansvarsområde. (AO 8 kap 5 §).  

Definitionen av begreppet person med vetenskaplig kompetens har bland annat relevans för 
röstberättigande och/eller valbarhet avseende ledamöter till konsistoriet, områdesnämnd, 
fakultetsnämnd och universitetskollegiet.  

Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är  
- Anställd som professor eller  
- Annan person med anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs doktorsexamen 

eller motsvarande kompetens.  
Som lärare eller forskare inom en områdes- respektive fakultetsnämnds ansvarsområde, definieras de 
som är anställda tillsvidare eller för viss tid som är längre än två år vid universitetet omfattande 
minst 50 % av heltidsanställning och om arbete omfattande minst 40 % av heltidsanställning utförs 
inom nämndens ansvarsområde. (AO 2 kap 1 §) 

2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse 
Fakultetsnämnden är Juridiska fakultetens högsta beslutsorgan och ansvarar för utbildning på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Nämnden fungerar även som styrelse för 
Juridiska institutionen.  

2.2.1 Fakultetsnämndens sammansättning 
Enligt universitetets arbetsordning (8 kap 4-7 §§) samt precisering i rektors beslut 2011-03-08 (UFV 
2010/1843) ska Juridiska fakultetsnämnden bestå av totalt 16 ledamöter (11 lärare/forskare 
inkluderat prefekten, 1 representant för teknisk-administrativ personal, 2 forskarstuderande och 2 
studenter). Därutöver har representanter för personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. 
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Lärar-/forskarrepresentanterna utses genom val inom fakultetskollegiet. Dekan (ordförande i 
nämnden) och prodekaner (tillika 1:a respektive 2:a vice ordförande i nämnden) utses av vicerektor 
efter förslag från fakultetskollegiet. I fakultetsnämnden kan personer inväljas, som inte tillhör 
fakulteten. Representanter för doktorander och studenter utses enligt bestämmelser i 
studentkårsförordningen (2009:769).  

För representanten för teknisk-administrativ personal får utses en suppleant. För doktorand- och 
studentrepresentanterna får utses vardera en gruppsuppleant. Suppleanterna har närvaro- och 
yttranderätt.  

Representanter för personalorganisationerna utses enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101)  

Mandatperioden för ordförande, vice ordförande och ledamöter är tre år med möjlighet till 
förlängning. För en andra förlängning av mandatet om tre år för ordförande och vice ordförande 
krävs synnerliga skäl. Ledamot eller gruppsuppleant som representerar doktorander eller studenter 
utses av respektive organisation för ett år i taget.  

Fakultetsnämnden är beslutsför när fler än hälften av antalet ledamöter, däribland tjänstgörande 
ordförande, är närvarande. Beslut sker genom acklamation om inte omröstning begärs. Omröstning 
ska ske öppet i enlighet med 29 § förvaltningslagen (2017:900). Utgången bestäms med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid val till fakultetsnämnden ska målet i universitetets plan för jämställdhetsintegrering (UFV 
2020/343) beaktas. 

Till fakultetsnämnden är knutna en utbildningsledare, en controller och en fakultetssekreterare. 
Dessa, som är anställda vid Områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap, föredrar och 
handlägger ärenden för fakultetsnämndens räkning. Fakultetssekreteraren är sekreterare i 
fakultetsnämnden, fakultetskollegiet och rekryteringsgruppen. 

2.2.2 Fakultetsnämndens uppgifter 
Enligt universitetets arbetsordning (8 kap 11 §) och arbetsordning för områdesnämnden för 
humaniora och samhällsvetenskap (kap 3) är det fakultetsnämndens uppgift att:  

1. besluta om sin egen arbetsordning,  

2. besluta om uppläggning och genomförande samt systematiskt säkra, utveckla och följa upp 
kvalitet i utbildningen,  

3. besluta om organisation av och kvalitet i forskningen,  

4. besluta om inrättande och avveckling av forskarutbildningsämnen,  

5. lämna förslag till rektors beslut om inrättande och avveckling av huvudområden och 
utbildningsprogram,  

6. lämna förslag till områdesnämnden om årlig plan för kompetensförsörjning,  

7. besluta om anställningsprofil för professor efter samråd med rektor,  

8. besluta om att inleda rekrytering av professor,  

9. lämna förslag till rektor att kalla till anställning som professor,  

10. besluta om att inleda rekrytering av universitetslektor och biträdande universitetslektor,  

11. besluta om byte av ämnesområde för universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskar-
assistent,  
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12. besluta att en anställning som forskarassistent övergår i en anställning som biträdande 
universitetslektor,  

13. i de fall en ny institution ska inrättas genomföra val till institutionsstyrelse.  
 
Fakultetsnämnden får delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt föreskrivet. Ovanstående 
punkt 1, 5 – 8 och 11 – 13 får inte delegeras vidare. 

2.2.3 Institutionsstyrelsens uppgifter 
Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Fakultetsnämnden ska även utgöra 
Juridiska institutionens styrelse. Prefekten är institutionens chef. Prefekten har en ställföreträdande 
prefekt som tjänstgör i prefektens ställe när han eller hon inte är i tjänst och ersätter prefekt i övrigt i 
den utsträckning som prefekten bestämmer.  

Enligt universitetets arbetsordning (9 kap 8 §) beslutar institutionsstyrelsen om: 

1. institutionens arbetsordning,  

2. institutionens budget,  

3. övergripande riktlinjer för verksamheten,  

4. åtgärder med anledning av revisionsrapporter,  

5. att inleda rekrytering av tidsbegränsade läraranställningar (exkluderat adjungerad professor, 
gästprofessor och biträdande universitetslektor), samt, efter tillstånd av områdesnämnd eller 
fakultetsnämnd, rekrytering av universitetsadjunkt,  

6. att inleda rekrytering av forskare samt laborativ, teknisk och administrativ personal,  

7. förslag till uppdrag som prefekt och ställföreträdande prefekt,  

8. frågor som prefekten förelägger styrelsen.  
 
Ovanstående punkt 1 – 5 och 7-8 får inte delegeras vidare (AO 9 kap. 9). Punkt 6 får delegeras till 
prefekt.  
 
Andra institutionsfrågor beslutas av prefekten (se nedan under 2.4). 

2.3 Dekan 
Dekanen företräder fakulteten inom och utom universitetet samt är ordförande i fakultetsnämnden. 
Dekanen beslutar i frågor som rör fakultetens verksamhetsområde och ska verka för att forskning 
och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom fakultetens verksamhetsområde samt för att områdets 
samverkan med det omgivande samhället främjas.  
 
Dekanens uppgifter regleras närmare i rektors beslut ”Uppgifter och beslutanderätter för dekan som 
är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap” 
(UFV 2011/619).  

Dekanens ersättare ska vara prodekan. 

2.4 Prefekt 
Enligt delegation från vicerektor inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 
utses prefekter inom vetenskapsområdet av berörd dekan. Juridiska institutionens prefekt utses på 
förslag av fakultetsnämnden/institutionsstyrelsen efter beredning av valberedningen. 
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Prefekten är institutionens chef och beslutar i frågor som rör institutionens verksamhet. Prefekten 
ska verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionens 
verksamhetsområde samt för att institutionens samverkan med det omgivande samhället främjas. 
Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten förordnar biträdande prefekt och studierektorer samt beslutar om 
studierektorsorganisation. 
 
Prefektens uppgifter regleras närmare i rektors beslut ”Prefektens uppgifter och beslutanderätter” 
(UFV 2011/619).  

2.5  Utbildningsutskott 
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott ska aktivt främja den juridiska utbildningen på 
grund- och avancerad nivå inom fakulteten. Utskottet ska ta de initiativ som behövs för att utveckla 
verksamhetens kvalitet. Utskottet är tillika beredande organ till fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden 
beslutar om utskottets sammansättning och uppgifter.  

Utbildningsutskottet ska ha följande sammansättning:  

Ordförande Utses av fakultetsnämnden 

Prefekten eller ställföreträdande prefekt för Juridiska institutionen  

Två studenter som representerar utbildningen  Utses av behörig studentorganisation 
på grund- och avancerad nivå samt    
suppleanter för dessa 

En forskarstuderande samt en suppleant för denne  Utses av behörig doktorandorganisation  

Fyra ledamöter som är lärare/forskare vid fakulteten Utses av fakultetsnämnden 

För ledamot som har stadigvarande förhinder att tjänstgöra kan fakultetsnämnden utse ersättare 
under den tid förhindret består. 

Huvudföredragande i utbildningsutskottet är studierektor för utbildningen på grund- och avancerad 
nivå. Närvaro- och yttranderätt tillkommer resursstudierektor, studievägledare och studiebevakare. 

2.6 Forskningsutskott 
Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott ska aktivt främja den juridiska forskningen och 
utbildningen på forskarnivå inom fakulteten. Utskottet ska ta de initiativ som behövs för att utveckla 
verksamhetens kvalitet. Utskottet är tillika beredande organ till fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden 
beslutar om utskottets sammansättning och uppgifter.  

Forskningsutskottet ska ha följande sammansättning:  

Ordförande Utses av fakultetsnämnden 

Prefekten eller ställföreträdande prefekt för Juridiska institutionen  

En forskarstuderande samt en suppleant för denne Utses av behörig doktorandorganisation  
 
Fyra ledamöter som är lärare/forskare vid fakulteten Utses av fakultetsnämnden 

För ledamot som har stadigvarande förhinder att tjänstgöra kan fakultetsnämnden utse ersättare 
under den tid förhindret består.  
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Huvudföredragande i forskningsutskottet är forskningsstudierektor. Närvaro- och yttranderätt 
tillkommer resursstudierektor. 

2.7 Rekryteringsgrupp 
Enligt universitetets anställningsordning (UFV 2019/1673, senaste version fastställd 2021-04-22) 
samt efter beslut av fakultetsnämnden består rekryteringsgruppen av ordförande (dekanen) och 
ytterligare fem ledamöter, varav en doktorand- och en studentrepresentant. Ledamöterna ska, 
förutom doktorand- och studentrepresentanterna, vara personer med vetenskaplig kompetens. Lärar-
/forskarrepresentanterna utses av fakultetsnämnden. Doktorand- och studentrepresentanterna utses 
av berörd studentorganisation. För lärar-/forskarrepresentanterna utses två gruppsuppleanter och för 
doktorand- och studentrepresentanterna en suppleant vardera. Prefekten har närvaro- och 
yttranderätt.  

Rekryteringsgruppen bereder ärenden till fakultetsnämnden som rör anställning av eller befordran 
till professor samt ärenden rörande antagning som docent eller excellent lärare. Rekryteringsgruppen 
bereder ärenden till prefekten, som rör anställning som eller befordran till universitetslektor samt 
anställning som biträdande universitetslektor/forskarassistent. 

Följande ärendetyper ska handläggas inom Juridiska fakultetens rekryteringsgrupp: 

Anställning som rekryterad professor 
Anställning som professor efter ansökan till lektorat 
Ansökan om befordran till professor 
Anställning som adjungerad professor och gästprofessor  
Tillsvidareanställning som universitetslektor 
Ansökan om befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor 
Anställning som biträdande universitetslektor/forskarassistent 
Ansökan om antagning som docent 
Ansökan om antagning som excellent lärare 

2.8  Arbetsgrupp för lika villkor 
Juridiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor har i uppdrag att stödja fakultetsnämnden i 
utvecklingen och genomförandet av det fortlöpande lika villkorsarbetet som inkluderar 
jämställdhetsintegrering, breddad rekrytering och breddat deltagande. Gruppen ska bevaka och 
väcka intresse för frågor rörande lika villkor för anställda och för studenter. Gruppen ska fortlöpande 
granska verksamheten för att förebygga och upptäcka diskriminering och missförhållanden och ska 
dokumentera, följa upp och utvärdera genomfört lika villkorsarbete. Gruppen ska även till 
fakultetsnämnden utarbeta förslag till plan för lika villkor. 
 

Arbetsgruppen för lika villkor består av ordförande, ytterligare två lärare/forskare, en 
forskarstuderande, två studenter och en representant för teknisk-administrativ personal. För 
doktorandrepresentanten kan en suppleant utses. Lärar-/forskarrepresentanterna utses av 
fakultetsnämnden. Övriga representanter utses av respektive organisation. Fakultetsnämnden utser 
ordförande bland valda lärar-/forskarrepresentanter. Arbetsgruppen får adjungera ledamöter. 
Arbetsgruppen beslutar själv i vilken mån ledamöter behöver adjungeras till gruppens möten. 

2.9 Valberedning 
För beredning av val av lärar-/forskarrepresentanter i fakultetsnämnd, utbildningsutskott, 
forskningsutskott, rekryteringsgrupp, arbetsgrupp för lika villkor och valberedning samt förslag till 
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dekan, prodekan och prefekt ska finnas en valberedning. Valberedningen består av ordförande, 
ytterligare fyra lärare/forskare, en doktorand, en student och en representant för teknisk-
administrativ personal. Lärar-/forskarrepresentanterna utses av fakultetskollegiet. Övriga 
representanter utses av respektive organisation. Fakultetskollegiet utser ordförande bland valda lärar-
/forskarrepresentanter.  

2.10  Till fakulteten anknutna centrumbildningar 
Vid Juridiska fakulteten och Juridiska institutionen finns ett antal centrumbildningar vilka framgår 
av bilaga 4. Dessa centrumbildningar regleras genom sina stadgar som fastställts av 
fakultetsnämnden.  

2. 11 Valföreskrift 
När fakultetskollegiet eller fakultetsnämnden förrättar personval (inklusive val av hedersdoktorer) så 
ska dessa ske genom sluten omröstning. Omröstning sker normalt genom digitalt förfarande. Vid val 
av hedersdoktorer sker omröstningen på plats. 

 

3 Delegationer 
Nedan delegeras delar av fakultetsnämndens befogenheter till utbildnings- respektive 
forskningsutskottet samt till dekanen och utbildningsledaren. Utskotten har rätt att delegera dessa 
befogenheter vidare till en eller flera av sina ledamöter eller till tjänsteman vid Juridiska 
institutionen (se vidare i bilagorna 1 och 2). Prefekten har rätt att delegera vissa befogenheter (se 
vidare dokumentet ”Prefektens uppgifter och beslutanderätter”, UFV 2011/619).  

Fakultetsnämnden ska årligen hållas informerad om utskottens och prefektens vidaredelegationer. 

Ärenden som ingår i de delegerade befogenheterna ska hänskjutas till fakultetsnämnden om de är av 
principiell beskaffenhet, av större vikt eller i övrigt särskilda skäl föreligger.  

Ärenden som nämns ovan under 2.2.2 punkterna 1, 5 – 8 och 11 – 13 får inte delegeras vidare. 

3.1 Fakultetsnämndens delegationer till utbildningsutskottet 
Till utbildningsutskottet delegeras att självständigt handlägga frågor om  

1 om uppläggning och genomförande samt systematiskt säkra, utveckla och följa upp kvalitet i 
utbildningen,  

2 kursplaner för utbildningen på grund- och avancerad nivå samt kursutbud för avancerad nivå 

3 behörighet för tillträde och förkunskapskrav för kurser på grund- och avancerad nivå 

4 dispensärenden relaterade till utbildningen på grund- och avancerad nivå 

5 tillgodoräknanden och antagning till senare del av juristprogrammet 

6 fakultetens internationella samarbete i frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå 

7 föreskrifter och beslut avseende medel som fakultetsnämnden ställer till utskottets förfogande 

8 beslut, och i förekommande fall föreskrifter, som ankommer på fakultetsnämnden rörande 
stipendier och liknande huvudsakligen ämnade för studenter på grund- och avancerad nivå. 
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3.2 Fakultetsnämndens delegationer till forskningsutskottet 
Till forskningsutskottet delegeras att självständigt handlägga frågor om  

1 föreskrifter och beslut avseende medel som fakultetsnämnden ställer till utskottets förfogande  

2 föreskrifter och beslut avseende rörlig resurs för universitetslektorers och universitetsadjunkters 
forskning inom ramen för budgeterade medel  

3 kursplaner för kurser inom forskarutbildningen  

4 antagning till forskarutbildning  

5 handledare för forskarstuderande  

6 rangordning av sökande till doktorandanställning  

7 utseende av betygsnämnd och opponenter vid disputationer  

8 vilka kurser som ska ingå i en juris licentiatavhandling  

9 opponent och betygsnämnd vid offentligt seminarium där en licentiatavhandling läggs fram  

10 fakultetens internationella samarbete i fråga om forskningsverksamheten och forskarutbildningen  

11 fakultetens vetenskapliga publikationsverksamhet  

12 beslut, och i förekommande fall föreskrifter, som ankommer på fakultetsnämnden rörande anslag 
ur externa fonder och liknande för forskning och forskarutbildning  

13 beslut, och i förekommande fall föreskrifter, som ankommer på fakultetsnämnden rörande 
stipendier och liknande huvudsakligen ämnade för forskning och forskarutbildning  

14 fortlöpande uppföljning av och kvalitetssäkrande insatser för forskarutbildningen och 
forskningsverksamheten.  

3.3 Fakultetsnämndens delegationer till dekan och 
utbildningsledare 

Till dekan och utbildningsledare delegeras att självständigt handlägga frågor om återrapporteringar, 
remisser och andra ekonomiska eller administrativa ärenden som fortlöpande kräver åtgärd. 

Om ärenden som ankommer på fakultetsnämnden är så brådskande att nämnden inte hinner behandla 
dem vid sammanträde får dekanen ensam fatta beslut.   
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     Bilaga 1 
Utbildningsutskottets delegationer 
 

Utbildningsutskottets delegation till ordförande 

1 ordföranden får anta kursplaner på avancerad nivå och besluta om ändringar i sådana planer. 

2 ordföranden får besluta om ändringar i kursplaner på grundnivå. Om ändringarna är av principiell 
beskaffenhet, av större vikt eller i övrigt särskilda skäl föreligger ska frågan hänskjutas till 
utbildningsutskottet. 

3 ordföranden får fatta beslut i ärenden som ankommer på utbildningsutskottet och som är av 
brådskande natur eller av mindre vikt. 

Utbildningsutskottets delegation till studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå 

1 studierektor beslutar om fördelning av studieutrymme mellan kurser 

2 studierektor beslutar i ärenden angående tillgodoräknanden och – inom de ramar som meddelas av 
resursstudierektor – antagning till senare del av programmet 

3 studierektor beslutar i enskilda ärenden om reservantagning till juristprogrammet, antagning till 
kurser inom programmet på grund- eller avancerad nivå samt reservantagning till fristående kurser 

4 studierektor beslutar i ärenden angående studieuppehåll i och placering vid återkomst till 
utbildningen.  

5 studierektor beslutar i ärenden av mindre vikt angående uppföljning och utvärdering av utbildning 
på grund- och avancerad nivå.  

De ärenden som delegeras till studierektor ska hänskjutas till utbildningsutskottet om de är av 
principiell beskaffenhet, av större vikt eller i övrigt särskilda skäl föreligger.  

Studierektor får delegera beslutanderätt i enklare studerandeärenden till chefen för 
studerandekansliet och till studievägledare.  

Studierektor får delegera beslutanderätt i ärenden enligt punkterna 2, 3 och 4 ovan till chefen för 
utbildningskansliet och till studievägledare. 

Utbildningsutskottets delegation till dispensnämnd 

En av utbildningsutskottet inrättad dispensnämnd beslutar i enskilda ärenden avseende dispenser 
från förkunskapskrav i utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Dispensnämnden ska bestå av utskottets ordförande, en studievägledare och en 
studeranderepresentant. Suppleanter kan utses. En annan studievägledare är föredragande. 

Utbildningsutskottets delegation beträffande stipendier 

Beslut i enskilda ärenden avseende stipendier och liknande huvudsakligen ämnade för studenter på 
grund- och avancerad nivå bereds av utskottets sekreterare och beslutas av utskottets ordförande 
efter samråd med en i behörig ordning utsedd studeranderepresentant. 

Utbildningsutskottets delegation till kursföreståndare 

Utbildningsutskottet delegerar till kursföreståndare att i enlighet med fastställd kursplan ansvara för 
att kursen genomförs samt att genomföra kursvärderingar, upprätta undervisningsplan och fastställa 
kurslitteratur. Ärenden som ingår i de delegerade befogenheterna ska hänskjutas till 
utbildningsutskottet om de är av principiell beskaffenhet, av större vikt eller i övrigt särskilda skäl 
föreligger, exempelvis att enhetlighet på det program kursen ingår i är önskvärd. 
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     Bilaga 2 
Forskningsutskottets delegationer 
 

Forskningsutskottets delegationer till ordförande  

Ordförande beslutar i enskilda fall om tilldelning av medel avsatta för ersättning till opponenter och 
sakkunniga, externa handledare, tryckning av doktorsavhandlingar och hedersdoktorer. 

Ärenden som ankommer på forskningsutskottet och är brådskande eller av mindre vikt får avgöras 
av ordförande ensam.  

Ordförande kan godkänna en individuell studieplan i de fall studierektor på grund av jäv inte kan 
fullgöra uppgiften.  

 

Forskningsutskottets delegationer till studierektor 

Godkännande av individuella studieplaner i enklare ärenden. 

Godkännande av studieuppehåll i enklare ärenden. 
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     Bilaga 3 
Prefektens delegationer 
 

Prefektens delegationer till kursföreståndare 

Prefekten delegerar till kursföreståndare att inom ramen för beviljade resurser, utbildningsplan, 
kursplan samt Juridiska fakultetsnämndens och dess utbildningsutskotts beslut självständigt ansvara 
för att den kurs han eller hon förestår genomförs i enlighet med den problembaserade pedagogiska 
modellen samt att i samråd med resursstudierektor tillse att kursen bemannas. 

 

Prefektens delegationer till chefen för utbildningskansliet 

Prefekten delegerar till chefen för studerandekansliet att självständigt ansvara för planläggning av 
arbetet på studerandekansliet och att i övrigt tillse att institutionens service till studenter, lärare och 
kursföreståndare håller hög nivå. 

 

Prefektens delegationer till resursstudierektor 

Beslut om de ekonomiska ramarna för utbildningens dimensionering, bemanning och kursutbud. 

Beslut om att lärarnas årsarbetstid ska redovisas och följas upp. 

Beslut i frågor rörande uppdragsutbildning. 

Beslut i ärenden av mindre ekonomisk omfattning eller som kräver skyndsam handläggning. 
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     Bilaga 4 
 

Till fakulteten anknutna centrumbildningar  
 

Institutet för fastighetsrättslig forskning – IFF 

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område, följer upp och försöker 
påverka det fastighetsrättsliga lagstiftningsarbetet, anordnar seminarier och symposier med stark 
praktisk inriktning. IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid Juridiska fakulteten inom 
Uppsala universitet. Institutet startades 1989 av professor Sten Hillert och har allt sedan dess kunnat 
få sin finansiering i huvudsak genom bidrag från företag, myndigheter och organisationer som på 
olika sätt har intresse av fastighetsrätt och anser sig ha nytta av IFF:s verksamhet.  

IFF har en styrelse som svarar för institutets organisation och förvaltning. Styrelsen består av åtta 
ledamöter varav sju stycken har praktisk inriktning och en rättsvetenskaplig inriktning. Styrelsen 
utses av Juridiska fakultetsnämnden. 

Centrum för polisforskning 

Centrum för polisforskning ska utnyttja det kompletta universitetets möjligheter för att samordna 
polisforskning och polisutbildning i en strävan efter att bli en nationell kunskapspartner och en 
internationellt ledande forskningsnod avseende polisforskning. Centrumet arbetar för att samordna 
polisforskning och högre polisutbildning vid universitetet. Aktuell forskning presenteras regelbundet 
vid seminarier och konferenser. Ett viktigt mål är att vara en nationell kunskapspartner och en 
internationellt ledande forskningsnod för polisforskning. Juridiska fakulteten är värd för 
verksamheten. 

Institutet för Utbildningsrätt – IfU 

IfU ska ha till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom 
det utbildningsrättsliga området i Sverige. IfU ska med utgångspunkt i den breda vetenskapliga 
universitetsmiljön verka för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och 
högskola, belyses på ett fruktbart sätt. Målet är att bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i 
Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildningsrättsliga området 
ska berika även andra samhällsområden. Styrelsen för Institutet för Utbildningsrätt utses av Juridiska 
institutionens styrelse.  

Svenska institutet för internationell rätt - SIFIR  

SIFIR arbetar med att främja forskning och undervisning i internationell rätt. Institutet arbetar för 
detta mål genom att köpa in folkrättslig litteratur till juridiska biblioteket, arrangera seminarier 
och konferenser och publicera vetenskapliga artiklar. Varje år delar institutet ut ett pris för bästa 
examensarbete i folkrätt: SIFIR Thesis Prize. Styrelsen består av medlemmar från juridiska 
fakulteten samt representanter från utrikesdepartementet. 

Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa 

Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa etablerades av juridiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteterna år 2008. Forumet verkar för tvärvetenskaplig och institutionsöverskridande forskning 
och utbildning. Ett viktigt mål är att uppnå en ökad internationalisering av forskningsmiljöerna inom 
samarbetet. Forumet arrangerar bland annat seminarier, workshops, föreläsningar och kurser. I 
samarbetet ingår sex enheter och institutioner. 
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