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Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 5 december 2013
2013:80 Öppnande
Doktorandnämndens ordförande Li Caldeira Balkeståhl förklarade sammanträdet öppnat. I
samband därmed hölls en presentationsrunda.
2013:81 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att utse Andreas Frisk till justeringsperson.
2013:82 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
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2013:83 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa föredragningslistan.

2013:84 Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.
2013:85 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna.
2013:86 Ansökningar om verksamhetsbidrag
Arbetsutskottet hade berett ärendet. Doktorandnämnden beslöt, att biträda arbetsutskottets
förslag (bilaga 1).
2013:87 Igångsättningsmånader
Under denna ärendemening gick doktorandnämnden igenom bilden vid olika fakulteter.
Härvid konstaterades, att samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna
gjort framsteg, fyra månaders föräldraledighet renderar en månads igångsättningstid varefter
varje månad föräldraledighet ger ytterligare en veckas igångsättningstid. Vid juridisk fakultet
kan igångsättningsmånader beviljas under speciella förutsättningar, såsom att det hänt saker
av större vikt inom ämnet under föräldraledigheten. Vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
ger 4 månaders föräldraledighet 3 igångsättningsmånader.
2013:88 Högskolepedagogisk grundkurs
Emma Elfversson hade gjort en prefektenkät. Hon rapporterade de viktigaste resultaten, vilket
följdes av en diskussion om tillträde till kursen och kompensationen som ges, att den antingen
ger prolongation eller räknas som institutionstjänstgöring.
2013:89 Hemsida
Doktorandnämnden beslöt,
att uppdra åt Taha Ahmed att i samråd med nämnden arbeta att ta fram en egen websajt.
2013:90 Meddelanden
Li Caldeira Balkeståhl meddelade,
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att hon hade varit på dekanmöte vilket hade diskuterat autonomifrågorna varvid det
framkommit att dekaner m fl ansåg att det var viktigt att hålla frågan levande och komma med
egna förslag, dekanmötet diskuterade även kvalitetsvärdering, etc,
att mål och strategigruppen haft möte och även givit möjligheter till kommentarer från
personer utanför gruppen vid ett öppet möte, samt
att UTN sannolikt kommer att bli erkänd som studentkår för Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet vid nästa konsistoriesammanträde.
Emma Elfversson meddelade,
att senaten vid sitt senaste sammanträde hade diskuterat neddragningen som VR aviserat
avseende vissa tidskrifter,
att senaten på ett studentinitiativ hade diskuterat inrättandet av en handelshögskola, samt
att andra aktuella frågor i senaten är kvalitet, autonomi och mål och strategidokumentet som
utarbetas.
Taha Ahmed meddelade,
att i det kvalitetsrådets handlingsprogram aviseras en ny doktorandenkät, och i samband
därmed planeras även enkäter till handledare och alumni, samt
att kvalitetsrådet 4 december anordnade ett seminarium om kvalitet i forskarutbildningen.
Ilse Dubbelboer meddelade,
att internationaliseringsrådet hade fattat beslut om fördelning av medel till
internationalisering,
att man ska uppdatera den information som ges på engelska till utländska studenter och
doktorander, och,
att hon kommer att sända ut ett mail angående dessa frågor.
Erik Svensson meddelade,
att JDR diskuterar löneökningarna som enligt avtal ska komma vid 50 respektive 80 procent
av studiefinansieringstiden, samt den försening som uppstår på grund av undervisning inom
grundutbildningen.
Neil de Kock meddelade,
att TNDR diskuterat etikkurser, obligatorium eller ej, och mentorprogram.
Blaize Denfeld meddelade,
att Smålands Nation har stora belopp till förfogande för resestipendier till doktorander som är
medlemmar i nationen, samt
att vårens Gasque kommer att gå av stapeln 5 april.
Oriol meddelade,
att TDR gjort en survey över de forskarutbildningskurser som ges vid fakulteten och
diskuterar dessa i olika avseende,
att det ofta saknas pengar för fältarbeten trots att de för vissa avhandlingsarbeten kan vara en
nödvändig förutsättning,
att många doktorander upplever att de är föremål för ett tungt korstryck, undervisning,
seminarier mm, ska förenas med att skriva avhandling inom utsatt tidsram.
Per Löwdin meddelade,
att han hade varit på forskarutbildningsnätverkets möte i Göteborg 20-21 november,
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att det där hade framkommit att både Göteborgs och Lunds universitet har långt framskridna
planer på att göra de individuella studieplanerna webbaserade, tanken är att man ska alla
individuella studieplaner ska läggas in i och följa samma mall vid respektive universitet.
Ordförande

Justeras

Li Caldeira Balkeståhl

Andreas Frisk

Vid protokollet

Per Löwdin
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Bilaga 1
Doktorandnämnden
Uppsala studentkår

Beslut
2013-12-05

Ansökningar om verksamhetsbidrag
Vid
ansökningstidens
utgång
hade
fem
fakultetsdoktorandråd
och
sex
institutionsdoktorandråd ansökt om medel, enligt nedanstående tabell. Ansökningarna har
inkommit på kårens blankett och följt dennas kategorier. Nedan är dessa sammanslagna till tre
kategorier, i) löpande, som innefattar rådens administration, utgifter för bankkonto, mötesfika,
etc, ii) övrigt som innefattar debatter, föresläsningar, konferenser, studiecirklar och iii)
rekrytering.
Inkomna ansökningar
Råd
JDR
SDR
TNDR
TDR
UDR
Engelska
Historia
Litteraturvetenskap
Kulturgeografi
Moderna språk
Nordiska språk
Statsvetenskapliga

Löpande
2000
2000
2000
1000
2000
(9000)
1500
2000
2000
2000
1000
1700
2000
(12200)

Övrigt
1000
5000
1500
5000

Rekrytering

3000

3000
5000
3000
17500

9000

Rådens ansökningar uppfyller i huvudsak angivna rekvisit på planering, verksamhets- och
ekonomiberättelser, stadgar, etc. De som inte uppfyllde dessa när ansökan inlämnades har
kompletterat sina ansökningar.
Eftersom ansökningarna överstiger tillgängligt belopp är prioritering nödvändig. Härvid anser
nämnden, att fakultetsdoktorandråden ska sättas i främsta rummet, och att det är centralt att
stödja den löpande verksamheten, varför dylika utgifter ges företräde.
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Beslut
Råd
JDR
TNDR
SDR
TDR
UDR
Engelska
Historia
Litteraturvetenskap
Kulturgeografi
Moderna språk
Nordiska språk
Statsvetenskapliga
Totalt

Löpande
2000
2000
2000
1000
2000
(9000)
1500
2000
2000
2000
1000
1700
2000
(12 200)
21 200

Övrigt

Rekrytering

5000
1000
1500
3000

800

10500

Beslutet innebär budgetvis att posten för verksamhetsbidrag a 25500 kr, för beslut under
höstterminen överskrids med 7000 kronor. Av dessa tas 5000 från ej förbrukade medel, från
föregående år, vilka återlämnats till doktorandnämnden, och återstående 2000 från posten
särskilda aktiviteter.

