
Göteborgs Universitets Doktorandkommitté (GUDK)  22 oktober 2007  
 
 
Närvarande:  
Andreas Bjurström Ordförande 
Karinh Eurenius Vice ordförande  
Helena Svensson Sekreterare / Sahlgrenska akademin  
Caroline Öhman GUS 
Karin Friberg  HDR / Humanistiska fakulteten  
Sofia Karlsson Dok. Ansv. FFS 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Andreas Bjurström öppnade mötet kl. 10  
 
§ 1.1 Val av justerare 
Karinh Eurenius väljs till justerare.  
 
§ 1.2 Godkännande av föredragslista 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
 
§ 1:3 Godkännande av protokoll från föregående möte, 070924 
Protokollet läggs till handlingarna.  
 
§2 Meddelanden och information 
 
§ 2.1 Meddelanderunda (doktorandfrågor på fakultetsnivå) 
Humanistiska fakulteten diskuterar den pågående sammanslagningen av institutioner. De kartlägger även 
undervisningssituationen hos doktorander på fakulteten. Det är stora skillnader både vad gäller 
undervisningstimmar och vilken sorts ersättning doktoranden får för sitt arbete. Resultaten kommer att 
sammanställas och ett förslag kommer arbetas fram för bland annat hur doktoranden ska bli ersatt för 
undervisning så att detta blir lika inom hela fakulteten 
Samhällsvetenskapliga fakulteten ska i nästa vecka ha en konferens för att bland annat inventera vilka 
problem som finns på fakulteten och diskutera den strategiska planen. I slutet av konferensen kommer 
diskussionerna att sammanfattas och en strategi läggas upp för att kunna gå vidare med arbetet. Vid 
årsskiftet kommer Andreas Bjurström att avgå som ordförande och lämna över till Anders Fredriksson.  
Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin har inga meddelanden 
 
§ 2.2 Information från samarbetsorgan (GUDK, GUS, Sdok) 
GUS hade styrelsemöte förra veckan, det beslutades att göra en utredning om studentrepresentanter vid 
GU. En enkät kommer att gå ut till alla representanter innan jul och preliminära resultat kommer att 
finnas i januari. De diskuterar även sponsring av GUS verksamhet. Det kommer att bli en regelrätt vecka i 
vår, vecka 10. Tanken är att lyfta upp regler för studenter, rättsäkerhet med mera, även ett bra tillfälle att 
diskutera doktorandregler. Ytterligare en aktuell fråga är valet av studentrepresentanter till 2008 där 
nomineringsanmodan ligger ute. GUS kommer även att ha en diskussionsträff gällande forsknings- och 
utbildningsstrategierna den 5:e samt 7:e november kl 13:00. 
GUDK försöker få fler representanter från de olika doktorandkårerna att delta i mötena. Under 
frukostmötet med rektor var det främst budgetfördelningen som pratades om men även den utredning 
som tillsatts för att undersöka möjligheten att ha doktorandtjänst under hela doktorandutbildningen. Den 
pedagogiska utbildningen håller på att ändras, tanken är att alla doktorander som ska undervisa ska gå en 
pedagogisk kurs. Formen på kursen kommer dock inte att vara färdig förrän i december. STUG 
undersökningen som Gudrun Balke och Karin Wass utarbetat kommer ut i vinter, troligen under 
november eller december. Under våren kommer vi att ha resultaten som visar på hur doktoranderna 
tycker att utbildningen fungerar.  
 
 
 



§ 2.3 Information från fakultetsövergripande GU organ (bl. a universitetsstyrelsen) 
Vid forskningsberedningens möte den 11 oktober diskuterades utredningen om doktorandanställning 
under hela doktorandtiden. Man pratade även om doktorandkursen i projektledning och kursplanen ska 
vara färdig till nästa möte. Övergångsregler diskuterades även, samt vad man får tillgodoräkna sig i sin 
forskarutbildning med den nya bolognaprocessen. De kom även fram till att frågan om signering och 
kontrasignering av examensbevis och doktorsexamen ej är rektors uppgift utan fakultetsnämndernas 
ansvar. 
 
§3: Diskussion och beslut 
 
§3.1 Verksamhetsplan 07/08 (beslut) 
Verksamhetsplanen 07/08 godkännes med ett tillägg under punkten rättsäkerhet som syftar 
till vikten av ett lättillgänglig, tryckt information i form av ett kortfattat dokument till alla  
nyantagna doktorander.  
 
§3:2 Verksamhetsberättelse 06/07 (beslut) 
Beslut skjuts upp till nästa möte då förra ordföranden ännu inte varit med i processen.   
 
§3:3 GUS val och nomineringar (diskussion) 
Det är viktigt att ha med doktorander i de grupper som behandlar forskarutbildningsfrågor och vi 
uppmanar därför doktorander till att nominera sig. En grupp som ej var med i nomineringsanmodan var 
referensgruppen för arbete med doktorandreglerna. Andreas Bjurström nomineras. 
 
§3:4 Kårutbildning om doktorandfrågor (diskussion) 
Jonas Gren har erbjudit att anordna en kårutbildning om doktorandfrågor. Tanken är att studentkårernas 
presidium och arvoderade ska delta i utbildningen som kommer att hållas under våren, men formen är 
ännu inte framarbetad. GUDK uppskattar initativet och stödjer förslaget.  
 
§3:5 Skrivelse till regelverkskommittén (diskussion) 
Taken var att göra en skrivelse till regelverkskommittén angående doktorandreglerna. Detta känns nu 
överflödigt eftersom en referensgrupp är tillsatt, vi avvaktar därför gruppens arbete. Ett åsiktsdokument 
som kan användas av studentrepresentanter kommer istället att skrivas. 
 
§4 Övriga frågor 
 
§4.1 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§4:2 Nästa möte  
10:e december 2007 kl 10-12 i vasaparken  
 
 
 
Helena Svensson Andreas Bjurström Karinh Eurenius 
Sekreterare ordförande      justerare   


