Förslag till dagordning – Doktorandnämndens sammanträde 9/102014 kl. 15:15
Proposal for agenda – Meeting with the doctoral board October 9th 2014, at 15:15
Närvarande:
Neil de Kock TNDR,
Sofia Lindgren UDR,
Sudarsana Reddy Vanga TNDR,
Luuk van Hooren MDR,
Viktor Granvald SDR,
Anna Lewander JDR,
Joakim Kjellberg HDR,
Wei Li TNDR,
Houda Landolsi HDR,
Emma Elfversson VDNO
Sara Andersson DNO
Ilse Dubbelboer FDR
§1. Öppnande
Ordföranden Sara Andersson förklarade sammanträdet öppnat. I samband därmed
hölls en presentationsrunda.
§2. Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt, att utse Joakim Kjellberg till justeringsperson.
§3. Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade, att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
§4. Fastställande av föredragningslistan
Doktorandandnämnden beslöt, att fastställa föredragningslistan.
§5. Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt, att godkänna kallelseförfarandet.
§6. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Doktorandnämnden beslöt, att med smärre justeringar godkänna protokollet och
lägga det till handlingarna.
§7. Val av representant till Rådet för Forskningsinfrastruktur
Doktorandnämnden beslöt, att välja Emil Hamnevik till Rådet för
forskningsinfrastruktur under förutsättning att han samtycker.
§8.

Fokusfrågor 2014/15
Doktorandnämnden diskuterade verksamhetsplanen och beslöt, att särskilt fokusera
på avvecklingen av utbildningsbidrag, prolongationsfrågor, och doktoranders
undervisning.

§9. Prolongation för doktorander
Doktorandnämnden beslöt, att ge arbetsutskottet i uppdrag att skriva till
doktorandråden och ta fram ett underlag för fortsatt beredning.
§10. Stöd i doktoranders
Doktorandnämnden beslöt, att uppdra åt arbetsutskottet att utarbeta förslag till
kommande sammanträden.
§11. UKÄ-rapport gällande forskarutbildning
Under denna ärendemening informerade Sara Andersson om UKÄs rapport
Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå”. (Effektivitetsanalys 2014:5)
§12. Trygghetsstiftelsen
Under denna ärendemening informerade Sara Andersson och Emma Elfversson om
det avskaffade trygghetsavtalet.
§13. Meddelanden
Sara Andersson meddelade, att Rektors ledningsråd (RLR) diskuterat Campus
Gotland, Mål och strategi dokumentet, utbyggnad av Ångström, att det första
spadtaget tagit på det nya förvaltningshuset, att hon hade varit på ett internat med
RLR som varit socialt orienterat, samt att hon hade varit på ett kvalitetsseminarium
där Standford och Berkley jämförts med Uppsala och att behållningen från detta var
att vid Standford och Berkley var grundutbildningen mer sammanvävd med
forskning och forskarutbildning.
Emma Elfversson meddelade, att den akademiska senaten fortfarande inte hade
sammanträtt.

Joakim Kjellberg meddelade, att HDR hade sammanträtt och bl a diskuterat det
avskaffade Trygghetsavtalet och UKÄ-rapporten om tillgodoräkning. Vidare
rapporterade han från Magna Carta konferensen som hade hållits i Uppsala. Vissa
förhållanden vid svenska universitet framstod i en ofördelaktig dager.
Anna Lewander meddelade, att JDR diskuterar igångsättningsmånader.
Per Löwdin meddelade, att han skulle delta i ett nationellt möte med
doktorandombudsmännen vid övriga lärosäten 22 oktober.
§14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§15. Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Sara Andersson.
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