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Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 24 januari 2013
2013:1 Öppnande
Doktorandnämndens ordförande Jenny Ehnberg förklarade sammanträdet öppnat. I samband
därmed hölls en presentationsrunda.
2013:2 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att välja Gustaf Christoffersson till justeringsperson.

2013:3 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.

2013:4 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
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att fastställa föredragningslistan.
2013:5 Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.

2013:6 Föregående sammanträdesprotokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna.
2013:7 Uppföljning/rapporter
a)

Angående utfasning utbildningsbidrag

Jenny Ehnberg redogjorde för att konsistoriet fattat beslut om att fasa ut utbildningsdragen så
det ska vara avskaffade vid Uppsala universitet 1 januari 2015.
b)

Om SFS doktorandkommitté

Jenny Ehnberg informerade om situationen som har uppstått i SFS doktorandkommitté.
c)

Kårstatusfrågan

Under denna ärendemening diskuterade doktorandnämnden situation som uppstår för
forskarutbildningsbevakningen om det bildas fler kårer.
d)

Aviserad proposition om cirkulärmigration

Doktorandnämnden beslöt,
att uppdra åt arbetsutskottet att tillskriva departementet och framför doktorandnämndens
synpunkter.
2012:8 Val verksamhetsåret 2012/13
a)

Kommittén för lika villkor

Med anledning av att Jämställdhetskommittén och kommittén för social och etnisk mångfald
slås samman i en ny kommitté beslöt doktorandnämnden, att välja Kalle Berggren till
ordinarie och Jorge Humberto Ojeda Castro till suppleant i Kommittén för lika villkor.

b)

Kvalitetsrådet
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Med anledning av att Kvalitetskommittén övergår till att bli Kvalitetsrådet beslöt
doktorandnämnden, att välja Taha Ahmed till ordinarie och Elisabeth Vikehed till suppleant i
Kvalitetsrådet.

2013:9 Val av valberedning 2013/14
Doktorandnämnden beslöt, att bordlägga valet av valberedning.
2013:10 Informationsbroschyr och hemsida
Maria Hammond informerade om den tilltänkta informationsbroschyren och
doktorandnämnden beslöt,
att anmoda arbetsgruppen att återkomma med ett förslag till budget för arbetet.
Taha Ahmed informerade om doktorandnämndens hemsidas utveckling och svårigheterna
som uppstår till följd av att studentkåren inte har någon webredaktör.
2013:11 Sociala aktiviteter
Adrian Bahme meddelade att det kommer att anordnas en doktorandpub 14 mars och en
doktorandgasque 13 april, både evenemangen äger rum på Smålands Nation.
2013:12 Meddelanden
Jenny Ehnberg meddelade,
att hon gärna vill ha information om stipendiefinansiering och anmodade doktorandråden att
komma in med information till nästa doktorandnämnd 21 februari,
att det anordnas ett seminarium om forskningspolitiska frågor onsdag 13 februari med
anledning av en rapport från KVA m fl.
Taha Ahmed meddelade,
att man inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsnämnd och
arbetsutskott arbetar med nya regler och riktlinjer vilka innebär att alla fakultetens
doktorander ska ha samma ”löneutveckling” även om de är stipendiater; vilket avses uppnås
genom olika former av tilläggsfinansiering och extra arvodering,
att han tagit upp frågan om email-konton sedan finansieringen löpt ut i kvalitetskommittén
och även tagit andra kontakter men ännu inte fått några svar,
att kvalitetskommittén sammanträtt och att Åsa Kettis besökt Uganda och att det kan bli
aktuellt med samarbete med Uganda i framtiden,
att KrUUT är mer eller mindre färdigt och att arbetet ska utvärderas,
att kvalitetskommittén diskuterat universitetsövergripande seminarier, befordran, campusGotland, forskningsförberedande kurser, elärande, arbetslivsanknytning, samt
att kvalitetsprogrammet ska revideras.
Henrik Häggqvist meddelade,
att SDR haft ett möte med dekanus och prodekanus och förordat fakultetskurser på
forskarnivå, att det ska finnas lätt tillgänglig information av kurserna som ges av fakultetens
institutioner och att det ska vara öppna för fakultetens doktorander,
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att man även diskuterat språkfrågan, alltfler doktorander talar inte svenska vilket medför
svårigheter för dem, och det är önskvärt både att de erbjuds svenskundervisning och att
engelska kan användas i fler fora och att strategisk information är tillgänglig på engelska.
Anita Sunesson meddelade,
att teologiska fakulteten har upprättat en plan för att öka antalet avhandlingar på engelska,
att TDR prövar nya metoder för att nå medlemmarna bättre och öka deltagandet, samt
att det presenterats ett arbetsmiljöprogram.
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