ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRERS DOKTORANDNÄMND
Doktorandnämndens verksamhet regleras av Reglemente för Uppsala studentkårs doktorandnämnd, som
efter samråd Uppsala Teknolog och Naturvetarkår och Farmaceutiska studentkåren fastställs av Uppsala
studentkårs fullmäktige. Följande arbetsordning utgår från detta reglemente.

DOKTORANDNÄMNDENS VERKSAMHET
§1
Doktorandnämndens uppgift är att vara ett samarbetsorgan för doktoranderna vid Uppsala
universitet.
§2
Det ankommer på nämnden att följa utvecklingen inom forskarutbildningen på alla nivåer från
institution till departement och riksdag.
§3

Doktorandnämnden kan

a) dels fungera som beredande och rådgivande organ åt kårstyrelserna i forskarutbildningsfrågor,
b) dels yttra sig i eget namn

DOKTORANDNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING
§4

Till doktorandnämnden är envar doktorand vid Uppsala universitet valbar.

§5
I doktorandnämnden ingår utöver ordförande och vice ordförande en ordinarie och en suppleant
för varje fakultetsdoktorandråd. Teknisk-naturvetenskapliga och medicinska doktorandråden har dock två
ordinarie och två suppleanter, p g a det stora antalet doktorander vid respektive fakultet. Humanistiska
doktorandrådet har också två ordinarie och två suppleanter, eftersom rådet företräder doktoranderna vid
två fakulteter. Fakultetsdoktorandrådens representanter väljs av fakultetsdoktorandråden i den ordning
dessa bestämmer (normalt vid årsmöten).
§6

Företrädare för studentkårerna kan adjungeras.

§7

Mandatperioderna bestäms av respektive fakultetsdoktorandråd. Valen ska anordnas varje läsår.

§8
Doktorandombudsmannen vid Uppsala studentkår är doktorandnämndens sekreterare och
tjänsteman. Doktorandombudsmannen har förslagsrätt, yttranderätt, men ej rösträtt vid votering.

ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE

§9

Till ordförande för doktorandnämnden är envar doktorand vid Uppsala universitet valbar.

§ 10
Uppsala studentkårs fullmäktige fastställer val av ordförande efter nominering från
doktorandnämnden.
§ 11
För att säkerställa kontinuitet är ordförandens mandatperiod ej avgränsad. Ordföranden skall
erhålla doktorandnämndens förtroende varje år.
§ 12

Doktorandnämnden skall välja två vice ordförande.

§ 13

Minst två av de tre ordförandena bör hämtas från olika vetenskapsområden.

§ 14 Ordförande och vice ordförande sitter i doktorandnämnden på eget mandat. I det fall en ordinarie
ledamot väljs till ordförande eller vice ordförande skall fyllnadsval hållas i det fakultetsdoktorandråd som
han eller hon hämtats från.
Ordföranden och vice ordförande utgör doktorandnämndens presidium.

DOKTORANDNÄMNDENS FÖRTROENDEVALDA
§ 15 Doktorandnämnden väljer företrädare för doktoranderna till olika organ, antingen direkt eller genom
delegation till fakultetsdoktorandråden.
§ 16 De som valts till sådana uppdrag kallas till nämndens eller fakultetsdoktorandrådets sammanträden,
och ska regelbundet rapportera till doktorandnämnden eller fakultetsdoktorandrådet som valt dem. I det
fall det uppstår principiellt viktiga frågeställningar ska dessa ventileras i doktorandnämnden eller i berört
doktorandråd.

VAL OCH VALBEREDNING
§ 17 Doktorandnämnden ska utse en valberedning som bereder valen av ordförande, vice ordförande samt
de förtroendeposter som väljs direkt av nämnden.
§ 18 Valberedningens ledamöter bör hämtas från fakultetsdoktorandråden.

SAMMANTRÄDEN, KALLELSER, PROTOKOLL MM
§ 19
Fakultetsdoktorandrådens ordförande har rätt att deltaga i doktorandnämndens sammanträden. De
har förslagsrätt och yttranderätt, men ej rösträtt vid votering.
§ 20
Av doktorandnämnden adjungerade personer har rätt att deltaga i doktorandnämndens
sammanträden. De har förslagsrätt och yttranderätt, men ej rösträtt vid votering.
§ 21
Doktorandnämnden skall sammanträda så ofta att den kan fullfölja sin uppgift, dock minst fyra
gånger per termin.

§ 22
Doktorandnämndens ordförande leder nämndens arbete och ansvarar för att kallelse och förslag
till dagordning tillställs doktorandnämndens ledamöter och kårstyrelsens presidium samt anslås på
doktorandnämndens hemsida senast en vecka innan sammanträde hålls.
§ 23
Nämndens sammanträden leds av dess ordförande. I det fall ordförande har förfall leds de av
någon ledamot som nämnden då utser.
§ 24
Justerade protokoll bör tillställas doktorandnämndens ledamöter och kårstyrelsens presidium samt
anslås på doktorandnämndens hemsida senast tre veckor efter hållet sammanträde.
§ 25

Doktorandnämndens handlingar är öppna för alla Uppsala studentkårs medlemmar.

DOKTORANDNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
§ 26
Doktorandnämnden har ett arbetsutskott, bestående av doktorandnämndens presidium.
Doktorandombudsmannen är tjänsteman i arbetsutskottet.
§ 27
Arbetsutskottet skall förbereda doktorandnämndens ärenden och verkställa dess beslut.
Arbetsutskottet kan inte förrätta val eller fatta beslut i doktorandnämndens namn.
§ 28
Om arbetsutskottet yttrar sig i särskilda frågor skall det yttra sig i enlighet med
doktorandnämndens uppfattning.
§ 29

Arbetsutskottet skall fortlöpande informera doktorandnämnden om sitt arbete.

§ 30

Arbetsutskottet har ansvar för kontakten mellan doktorandnämnden och kårstyrelsernas presidier.

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
§ 31
Doktorandnämndens arbetsordning fastställs av doktorandnämnden. För att ändra arbetsordningen
krävs två likalydande beslut vid två på varandra följande sammanträden.
Denna arbetsordning ändrades senast 2014-11-13 och 2014-12-18.

