REGLEMENTE FÖR DOKTORANDNÄMNDEN
Antaget av US fullmäktige den 28 april 1997
Ändrat av US fullmäktige den 22 februari 1999
Ändrat av US fullmäktige 27 september 2010
Ändrat av US fullmäktige den 13 maj 2014
Godkänt av UTN 19 maj 2014 2014
Godkänt av Farmacevtiska studentkårens 26 maj 2014
Godkänt av Gotlands studentkår Rindi 10 mars 2015
Ändringar i detta reglemente fastställs av Uppsala Studentkår. För att träda i kraft måste
reglementet godkännas av Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska studentkåren
och Gotlands studentkår Rindi.

Sammansättning
Doktorandnämnden vid Uppsala universitet är, utöver ordförande och vice ordförande,
sammansatt av representanter från varje fakultetsdoktorandråd:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 representant från Teologiska doktorandrådet
1 representant från Juridiska doktorandrådet
2 representanter från Humanistiska doktorandrådet (1 från varje fakultet)
1 representant från Samhällsvetenskapliga doktorandrådet
1 representant från Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet
2 representanter från Medicinska doktorandrådet (på grund av det stora antalet
doktorander)
1 representant från Farmaceutiska doktorandrådet
2 representanter från Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (på grund av det
stora antalet doktorander)

Ledamöterna utses i den ordning fakultetsdoktorandråden bestämmer och ska vara
medlemmar av den studentkår, vars verksamhetsområde omfattar ledamöternas fakultet.
Ovanstående ledamöter har varsin suppleant. Vice ordförande (2 stycken) väljs av
Doktorandnämnden och ska vara medlemmar av en studentkår.
Varje kårparti representerat i Uppsala studentkårs fullmäktige äger rätt att skicka en ständigt
adjungerad representant till Doktorandnämndens sammanträden. Uppsala teknolog- och
naturvetarkår, Farmacevtiska studentkåren samt Gotlands studentkår Rindi äger också rätt att
skicka en ständigt adjungerad representant till Doktorandnämndens sammanträden.
Ordförande, vice ordförande samt ledamöter och tjänstgörande suppleanter har yttrande-,
förslags- och rösträtt. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer doktorandombudsmannen, icke
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tjänstgörande suppleanter samt fakultetsdoktorandrådens ordförande. Även de ständigt
adjungerade representanterna för kårpartierna, Uppsala teknolog- och naturvetarkår,
Farmacevtiska studentkåren samt Gotlands studentkår Rindi äger yttrande- och förslagsrätt.
Utöver detta kan nämnden välja att för särskild fråga eller vid enstaka sammanträde låta andra
ha yttrande- och förslagsrätt.

Verksamhetsområde
Doktorandnämndens uppgift är att vara ett samarbetsorgan för doktorander vid Uppsala
universitet. Doktorandnämnden fungerar som beredande organ åt kårstyrelserna och dessas
presidier i forskarutbildnings- och forskningsfrågor, men kan även yttra sig i eget namn.
Doktorandnämnden är också delegerad, från studentkårerna, ansvaret att tillse att
doktorandrepresentanter utses vid relevanta beredande och beslutande organ inom Uppsala
universitet. Representanter på fakultetsnivå utses på Farmaceutiska fakulteten av
Farmacevtiska studentkåren. Vid övriga fakulteter delegeras denna rätt av doktorandnämnden
till fakultetsdoktorandråden.

Det åligger nämnden
att

följa utvecklingen inom forskarutbildning och forskning på alla nivåer från
institution till riksdag och departement.

att

tillsätta doktorandrepresentanter vid Uppsala universitets beredande och beslutande
organ, så som definieras i ”Förteckning över representantplatser delegerade till
Doktorandnämnden att tillsätta” nedan.

att

löpande, på uppdrag av studentkårerna, tillsätta doktorandrepresentanter i tillfälliga
organ.
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Ordförande
Till ordförande för doktorandnämnden är envar doktorand vid Uppsala universitet valbar.
Uppsala studentkårs fullmäktige fastställer valet efter nominering från doktorandnämnden och
bifall från Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska studentkåren samt Gotlands
studentkår Rindi. Ordförande för doktorandnämnden ska vara medlem av en studentkår.
Det åligger doktorandnämndens ordförande
att

leda och samordna doktorandnämndens sammanträden.

att

kontinuerligt hålla studentkårernas styrelser informerade om doktorandnämndens
verksamhet.

att

delta i universitetsledningsmöten, dekanmöten samt Studentsamverkan.

Doktorandombudsmannen
Doktorandombudsmannen är nämndens verkställande tjänsteman.
Det åligger doktorandombudsmannen
att

förbereda nämndens ärenden och skriva doktorandnämndens protokoll.

att

hålla studentkårernas presidier, Uppsala Studentkårs Studieutskotts ordförande,
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs utbildningsansvarig samt Farmacevtiska
studentkårens studieråd kontinuerligt underrättade om sin och doktorandnämndens
verksamhet.
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Förteckning över representantplatser delegerade till Doktorandnämnden att tillsätta
I denna förteckning listas de representantplatser inom Uppsala universitets beredande och
beslutande organ som alltid skall tillsättas av Doktorandnämnden, eller på ständig delegation
av denna av respektive doktorandråd. Om representanter inte tillsätts, återgår rätten att tillsätta
dem till respektive studentkår. Doktorandråden ansvarar även för tillsättande av doktorander
på representantplatser på fakultetsnivå och underliggande nivåer.
Förteckningen skall ses som en miniminivå för doktoranders representation, vilket innebär att
antalet representanter i enskilda organ kan överstiga, men inte understiga det antal som
stipuleras i förteckningen.

1. Uppdrag som tillsätts av doktorandnämnden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsistoriet 1 ordinarie
Rektors ledningsråd 1 ordinarie
Kvalitetsrådet 1 ordinarie + 1 suppleant
Akademiska senaten 3 ordinarie, varav 1 blir medlem av akademiska senatens
presidium samt är sammankallande för studentrepresentanterna
Rådet för lika villkor 1 ordinarie + 1 suppleant
Internationaliseringsrådet 1 ordinarie
Biblioteksrådet 1 ordinarie
Centrum för forskning om funktionshinders styrelse 1 ordinarie
Centrum för forsknings- och bioetiks styrelse 1 ordinarie
Centrum för genusvetenskaps styrelse 1 ordinarie
Centrum för teknik- och vetenskapsstudiers styrelse 1 ordinarie

2. Uppdrag som efter delegation från doktorandnämnden tillsätts av doktorandråden
2.1. Teologiska doktorandrådet
4!

REGLEMENTE FÖR DOKTORANDNÄMNDEN
Antaget av US fullmäktige den 28 april 1997
Ändrat av US fullmäktige den 22 februari 1999
Ändrat av US fullmäktige 27 september 2010
Ändrat av US fullmäktige den 13 maj 2014
Godkänt av UTN 19 maj 2014 2014
Godkänt av Farmacevtiska studentkårens 26 maj 2014
Godkänt av Gotlands studentkår Rindi 10 mars 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teologiska fakultetsnämnden 2 ordinarie + 1 suppleant
Fakultetsnämndens beredningsutskott 1 ordinarie
Arbetsgruppen för forskarutbildning 1 ordinarie
Fakultetens stipendienämnd 1 ordinarie
Fakultetens kommitté för lika villkor 1 ordinarie +1 suppleant
Fakultetens rekryteringsgrupp 1 ordinarie + 1 suppleant
Fakultetens valberedning 1 ordinarie
Arbetsmiljögruppen 1 ordinarie
CRS 1 ordinarie
SALTs styrgrupp 1 ordinarie
Universitetets stipendienämnd 1 suppleant
Forum för judiska studier 1 ordinarie

2.2. Juridiska doktorandrådet
•
•
•
•
•

Forskningsutskottet 1 ordinarie + 1 suppleant
Fakultetsnämnden 2 ordinarie + 1 suppleant
Arbetsgruppen för lika villkor 1 ordinarie + 1 suppleant
Fakultetens rekryteringsgrupp 1 ordinarie + 1 suppleant
Universitetets stipendienämnd 1 suppleant

2.3 Humanistiska doktorandrådet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2 ordinarie + 1 suppleant
Historisk- filosofiska fakultetens rekryteringsgrupp 1 ordinarie + 1 suppleant
Historisk- filosofiska fakultetens stipendienämnd 1 ordinarie
Historisk-filosofiska fakultetens SALT-grupp 1
Historisk-filosofiska fakultetens jämställdhetsgrupp 1 ordinarie
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2 ordinarie + 1 suppleant
Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp 1 ordinarie + 1 suppleant
FUGA 1 ordinarie + 1 suppleant
Språkvetenskapliga fakultetens stipendienämnd 1 ordinarie
Språkvetenskapliga fakultetens SALT-grupp 1
Språkvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp 1 ordinarie
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•
•
•
•

Universitetets stipendienämnd 1 suppleant från respektive fakultet
SALTs styrgrupp 3 ordinarie
SALTs referens grupp 2 ordinarie
Forum för tysklandsstudier 1 ordinarie

2.4. Samhällsvetenskapliga doktorandrådet
•
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 1 ordinarie + 1 suppleant
Fakultetens kvalitetskommitté 1 ordinarie
Fakultetens kommitté för lika villkor 1 ordinarie
Rekryteringsgruppen för professorer och forskarassistenter 1 ordinarie + 1
suppleant
Rekryteringsgruppen för lektorer 1 ordinarie + 1 suppleant
Fakultetens stipendiekommitté 1 ordinarie
Kommitté för dekanus strategiska medel 1 ordinarie
Universitetets stipendienämnd 1 suppleant

2.5. Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap 2 ordinarie + 1 suppleant
Fakultetens arbetsutskott 1 ordinarie
Institutionsstyrelsen 1 ordinarie
Rekryteringsgruppen 1 ordinarie + 1 suppleant
Forskningsutskottet 1 ordinarie
SALTs styrgrupp 1 ordinarie
SALT referensgrupp 2 ordinarie
SWEDESD styrelse 1 ordinarie
Bibliotekssamverkan S 1 ordinarie
Universitetets stipendienämnd 1 suppleant

2.6. Medicinska doktorandrådet
•

Medicinsk farmaceutiska fakultetsnämnden 1 ordinarie (vartannat år suppleant,
delat med Farmacevtiska Studentkåren)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Områdesnämndens arbetsutskott 1 ordinarie (vartannat år, delat med Farmacevtiska
Studentkåren)
Forskarutbildningskommittén 1 ordinarie + 1 suppleant
Kommittén för lika villkor 1 ordinarie
Docenturkommittén 1 ordinarie + 1 suppleant
Rekryteringsgruppen för medicinsk fakultet 1 ordinarie + 1 suppleant
Medicinska kommittén – 1 ordinarie
ALF-styrelsen och ALF-nämnden 1 ordinarie
Universitetets stipendienämnd 1 suppleant
Bibliotekssamverkan M 1 ordinarie

2.7. Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakultetsnämnden 2 ordinarie + 1 suppleant
Forskarutbildningsnämnden 2 ordinarie
Fakultetens stipendienämnd 1 ordinarie
Fakultetens utbildningsberedning 1 ordinarie
Fakultetens samverkansberedning 1 ordinarie
Fakultetens forskarberedning 2 ordinarie
Docenturnämnden 1 ordinarie + 1 suppleant
Anställningsberedningen 1 ordinarie 20% heltid + 1 suppleant (alternativ två
ordinarie 10% var + 1 suppleant)
Bibliotekssamverkan N 1 ordinarie
Fakultetens jämställdhetsutskott 1 ordinarie
Universitetets stipendienämnd 1 suppleant
Nämnden för antagning av excellenta lärare 1 ordinarie
International Science program 1 ordinarie
UPMARCs styrelse 1 ordinarie + 1 suppleant
Centrum för ämnesdidaktisk forskning (MINT) 1 ordinarie
Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) 1 ordinarie
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3. Uppdrag som tillsätts av andra organ
3.1. Humanistisk-Samhällvetenskapliga doktorandutskottet (dit samtliga doktorandråd
inom humsamområdet utser ledamöterna, en per fakultet)
•
•
•
•
•
•
•
•

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 1 ordinarie+ 1 suppleant
Bibliotekssamverkan H 1 ordinarie
Bibliotekssamverkan S 1 ordinarie
Forum för kinastudier 1 ordinarie
Forum för sydasienstudier 1 ordinarie
Forum för turkiska studier 1 ordinarie
Forum för Afrikastudier 1 ordinarie
Hugo Valentin center 1 ordinarie
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