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Närvarande:
Emma Elfversson VODN
Andreas Frisk TNDR,
Andreas Rydberg HDR,
We Li TNDR,
David Johansson JDR,
Johan Lindqvist MDR,
Henric Häggqvist SDR,
Ilse Dubbelboer FDR,
Taha Ahmed VODN,
Li Caldeira Balkeståhl DNO,
Miriam Thegel HDR,
Neil de Kock TNDR.
Övriga: Per Löwdin DO
Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 27 mars 2014
2014:25 Öppnande
Doktorandnämndens ordförande Li Caldeira Balkeståhl förklarade sammanträdet öppnat.
2014:26 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att utse Andreas Frisk till justeringsperson.
2014:27 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
2014:28 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
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att fastställa föredragningslistan.
2014:29 Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.
2014:30 Föregående sammanträdes protokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna.
2014:31 Propositionen om cirkulär migration
Doktorandombudsmannen redogjorde i stora drag för propositionens innehåll och beslutsgången i
riksdagen. Något ytterligare beslut fattades ej eftersom nämnden vid ett tidigare sammanträde
givit arbetsutskottet i uppdrag att bevaka riksdagsbehandlingen.
2014:32 Doktorandnämndens reglemente
Doktorandnämnden beslöt,
att tillstyrka förslaget till nytt reglemente. (Bil 1)
2104:33 Remiss av Mål och strategier
Under denna ärendemening diskuterades det tilltänkta mål och strategidokumentet som hade
skickats på remiss för att behandlas vid nästa sammanträde.
2014:34 Att vara förtroendevald
Doktorandnämnden beslöt,
att bordlägga ärendet.
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2014:35 Finansieringsformer
Viceordföranden Taha Ahmed föredrog ”Studiefinansieringsformer för studenter på forskarnivå
2013”, vilken han hade sammanställt på grundval av GLIS-data.(Bil 2)
2014:36 Meddelanden
Li Caldeira Balkeståhl meddelade,
att uppföljning av förtroendekrisen kring rektor kommer att göras vid nästa konsistoriemöte.
Taha Ahmed meddelade,
att han arbetar med email-frågor tillsammans med fakultetsdoktorandråden i syfte att förenkla
hanteringen av mail genom listor, eventuellt med en generell lista för alla universitetets
doktorander,
att han kartlagt förekomsten av ”andrum”, ifråga om läge och tillgänglighet, tillsammans med
intendenturstyrelsen, samt
att Kvalitetsrådet hade sammanträtt men han hade haft förfall p g a en disputation, men Per
Nyman hade deltagit i mötet.
Emma Elfversson meddelade,
att senaten kommer att sammanträda i maj och därvid kommer företrädare för alla riksdagpartier
att delta i en diskussion om forskning och utbildning, samt
att hon gjort en sammanställning om vilka resurser som finns att tillgå för att hantera stress. (bil3)
Ilse Dubbelboer meddelade,
att Internationella rådet arbetar energiskt med frågor som rör internationella doktorander och att
man planerar att utveckla vissa nya supportfunktioner för dem.
Henric Häggqvist meddelade,
att SDR diskuterat stress och stresshantering och skillnaderna härvid vid olika institutioner, samt
att fakulteten beslutat om övergångsregler för övergången till doktorandtjänst.
Johan Lindqvist meddelade,
att MDR arbetar på att iscensätta en arbetsmarknadsdag för doktorander tillsammans med FDR.
Andreas Frisk meddelade,
att TNDR hade haft sammanträde och därvid fått en ytterst givande föredragning om
rekryteringsprocessen för lärartjänster, föredragningen hölls av rådets representant i
rekryteringsgruppen, samt
att TNDR arbetar med att anordna en doktoranddag.
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David Johansson meddelade,
att han valts till vice ordförande för JDR, att JDR har ett intresse av att bli representerade i
fakultetens utbildningsutskott.
Per Löwdin meddelade,
att han kommer att delta i handledarutbildningen 9 april för att tala om forskarutbildningens
regelverk mm.
Ordförande

Justeras

Li Caldeira Balkeståhl

Andreas Frisk

Vid protokollet
Per Löwdin

