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Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 8 november 2012-11-08
2012:90 Öppnande
Vice ordförande Maria Hammond öppnade sammanträdet. Med anledning av att Jenny
Ehnberg, nämndens ordförande, var på konsistoriesammanträde ledde Maria Hammond
överläggningarna.
2012:91 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att utse Henrik Bellander till justeringsperson.
2012:92 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
2012:93 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa föredragningslistan, därvid tillkom ärenden avseende doktorandrådens hemsidor
och skrivelse till Utbildningsutskottet.
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2012:94 Föregående sammanträdes protokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna.
2012:95 Uppföljning rapporter
a) Handlingsplan för internationalisering
Maria Hammond redogjorde för det remissyttrande som hade avgivits tillsammans med
kårstyrelsen. (bil 1)
b) Skrivelse till Utbildningsutskottet
Maria Hammand och Per Löwdin informerade om skrivelsen som hade ställts till
utbildningsutskottet. (bil 2)
2012:96 Hemsidor
a) DNs hemsida
Taha Ahmed ledde en diskussion om DNs hemsida, problem och möjligheter, härvid
framkom att det var önskvärt med bättre strukturerad information, och mer information på
engelska.
b) Rådens hemsidor
På förekommen anledning diskuterades var fakultetsdoktorandrådens hemsidor bäst kan ligga,
och svårigheter att få lägga upp en hemsida i anslutning till en viss fakultets.

2012:97 Informationsbroschyr
Under denna ärendemening diskuterades en tilltänkt informationsbroschyr och möjligheten at
bilda en arbetsgrupp för att författa broschyren.
2012:98 Meddelanden
Jenny Ehnberg meddelade,
att frågan om att avskaffa utbildningsbidragen kommer att behandlas först på konsistoriets
sammanträde i december, och inte i november som hade aviserats,
att konsistoriet nästa dag, 9 november, skulle fastställa lokala föreskrifter angående
forskarassistenttjänster och biträdande lektorat, samt
att hon hade väckt frågan om svenskundervisning i organet för studentsamverkan och att
diskussionerna kommer att fortsätta vid nästa möte.
Taha Ahmed meddelade,
att kvalitetskommittén inte hade haft något möte sedan förra doktorandnämnden och kommer
att ha sitt nästa möte 27 november.
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Kalle Berggren meddelade,
att jämställdhetskommittén och kommittén för etnisk och social mångfald ska slås ihop vid
årsskiftet, och
att jämställdhetskommittén som bäst håller på och spikar ett förslag till ny jämställdhetsplan.
Andreas Rydberg meddelade,
att HDR på förekommen anledning diskuterat svårigheter vid vissa institutioner att få
förlängning för sjuk- och föräldraledigheter för doktorander som har utbildningsbidrag,
att doktoranderna inte fick delta i beredningen av historisk-filosofiska och språkvetenskapliga
fakulteternas yttranden om förslaget att avskaffa utbildningsbidraget vilket föranlett en
skrivelse till rektor från ledamöterna i fakultetsnämnderna.
Adrian Bahne meddelade,
att TNDR diskuterat bostadsfrågan och bildat en ”task force” för att hantera den, samt
att TNDR ytterligare diskuterat språkfrågan, svårigheterna för utländska doktorander att få
tillgång till adekvat svenskundervisning mm.
Sofia Gustafsson meddelade,
att FDR diskuterat språkfrågan, möjligheterna för utländska doktorander att lära sig svenska.
Carl Johan Drott meddelade,
att MDR anordnar en träff för nyantagna doktorander för att informera om
forskarutbildningen och MDR.
Henrik Bellander meddelade, att JDR diskuterar prolongationsfrågor och vad som avses med
begreppet ”utsatt tid”.
Adrian Bahne efterlyste hjälp med att organisera vårterminens sociala begivenheter. Den som
är intresserad av att bidra till anordnandet av en gasque eller motsvarande anmodades
kontakta Adrian.
Per Löwdin meddelade,
att socialdemokrater, vänstern och miljöpartiet motionerat om att utbildningsbidraget bör
avskaffas i sina följdmotioner till regeringens forskningsproposition, samt
att en doktorand av Uppsala universitet förvägrats ta del av en prefekts yttrande om
doktorandens situation, och att det först blivit sak i kammarrätten, som biträtt universitetets
uppfattning att prefektens yttrande inte var allmän handling vid tidpunkten det begärdes ut
och att saken nu är föremål för prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen.
2012:99 Övriga frågor
Under denna ärendemening diskuterades hur länge man bör få ha kvar sin e-postadress vid
universitetet sedan man disputerat, och hur man kan göra doktorandnämnden och strategisk
information mer tillgänglig för doktorander som inte talar svenska. När det gäller e-postadresser nämndes att ett år skulle kunna vara en lämplig minimigräns. När det gäller
språkfrågan sades, att det vore bra om kallelserna även fanns på engelska liksom
sammanfattningar av de viktigaste besluten som fattats (snarare än fullständiga protokoll).
Några bindande beslut fattades ej. Ärendena lämnades öppna.
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