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Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 30 januari 2014
2014:1 Öppnande
Doktorandnämndens ordförande Li Caldeira Balkeståhl förklarade sammanträdet öppnat. I
samband därmed avhölls en presentationsrunda.
2014:2. Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att välja Johan Lindqvist till justeringsperson.
2014:3 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
2014:4 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.
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2014:5 Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.
2014:6 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna.
2014:7 Doktorandgasque
Doktorandnämnden diskuterade under denna ärendemening olika frågor avseende gasquen
som ska gå av stapeln 5 april, underhållningen, nivån på klädsel, etc.
2014:8 Utbildningsbidrag – nuläge?
Under denna ärendemening diskuterade doktorandnämnden avskaffandet av
utbildningsbidragen och de oavsedda konsekvenser som kan uppstå, till exempel risken att
många antas kort före 1 januari 2015 för att det blir billigare. Doktorandnämnden
konstaterade,
att fakultetsdoktorandråden bör följa övergången på sina respektive fakulteter.
2014:9 Bevakning av proposition om cirkulär migration
Med anledning av att regeringen har aviserat att den avser att lägga en proposition om
cirkulärmigration beslöt doktorandnämnden,
att uppdra till arbetsutskottet att bevaka propositionen och driva att förslagen som
presenterades i SOU 2011:28 avseende doktorander ska genomföras.
2014:10 Lärarnas fakultetsval
Mot bakgrund av att de akademiska lärarna ska välja nya fakultets- och områdesnämnder och
dekaner och vice-rektorer under vårterminen konstaterade doktorandnämnden,
att det är önskvärt att fakultetsdoktorandråden hörs när det gäller valen av dekaner och vicerektorer, och att bestämmelerna för valet förskriver att ”ordföranden i valberedningen ska
höra företrädare för studenterna före elektorsförsamlingens val.”
2014:11 Mötestider
Doktorandnämden beslöt,
att faställa vårterminens mötestider till 27/2 15:15, 27/3 15:15, 24/4 15:15, 15/5 09:00, och
5/6 15:15.
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2014:12 Meddelanden
Li Caldiera Balkeståhl meddelade,
att hon gärna vill ha information om när fakultetsdoktorandråden sammanträder,
att det är dags att välja valberedning inför valen för nästa läsår,
att hon är med i arbetsgruppen som reviderar universitetets mål- och strategidokument och att
detta kommer att remissbehandlas under våren,
att hon hade deltagit i handledarutbildningen 30 januari med en presentation,
att hon hade fått en rapport från Rådet för lika villkor och att denna avser att tillsätta en
särskild arbetsgrupp för frågor som rör funktionshindrade,
att arbetsgruppen för hållbar utveckling arbetar vidare och att Joachim Terschlüsen gärna tar
emot tankar och förslag, samt
att Ilse Dubbelboer representant i Rådet för internationalisering skrivit till nämndens
ledamöter och att hon gärna vill ha input.
Oriol Poveda meddelade,
att TDR hade haft ett möte med alla doktorander om frekventa sjukskrivningar (särskilt
kvinnor!) som i någon mening kan vara arbetsmiljörelaterade,
att en svårighet i sammanhanget är att universitetet inte får forska närmare i varför någon är
sjuk, samt
att man genomfört en enkät som visat att 67 procent av respondenterna ansåg att målen för
forskarutbildningskurserna var oklara, 35 procent uppgav att de uppfattade sig om utsatta för
stress, och 10 procent ansåg att de var under hård stress.
Andreas Rydberg meddelade,
att historisk-filosofiska fakulteten startar en fakultetsgemensam kurs i höst och att HDR spelat
en nyckelroll i kursens tillkomst,
att fakulteten är avvisande till att införa igångsättningsmånader (extra
studiefinansieringsmånader för att komma igång efter föräldraledighet), samt
att det finns en avsevärd variation mellan fakultetens institutioner ifråga om hur lokala
uppdrag prolongeras.
Miriam Thegel meddelade,
att HDR kommer att anordna ett symposium 25 april för doktoranderna vid historiskfilosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna.
Henric Häggqvist meddelade,
att SDR hade anordnat ett välbesökt seminarium om livet efter doktorsexamen, två teman
hade betingat upplägget, livet efter examen inom akademin respektive livet utanför.
Johan Lindqvist meddelade,
att kliniker ofta har stora svårigheter att få tillräcklig tid för sin avhandlingsforskning och att
Forskarutbildningskommittéen ska göra en web-baserad undersökning om hur situationen ser
ut närmare.
Blaize Denfeld meddelade,
att det anordnas afterwork 13 februari.
Per Löwdin meddelade,
att han hade deltagit i handledarutbildningen 30 januari och talat om bestämmelsefrågor mm.
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