
Göteborgs Universitets Doktorandkommitté (GUDK)  10 december 2007  
 
Närvarande:  
Andreas Bjurström Ordförande 
Helena Svensson Sekreterare / Sahlgrenska akademin  
Elisabeth Belgramo Konstnärliga fakulteten 
Karin Friberg  HDR / Humanistiska fakulteten  
Maxim Fris  GUS 
Caroline Öhman  GUS  
Sofia Karlsson Dok. Ansv. FFS 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Andreas Bjurström öppnade mötet kl. 10  
 
§ 1.1 Val av justerare 
Karin Friberg väljs till justerare.  
 
§ 1.2 Godkännande av föredragslista 
Dagordningen godkänns med tillägg av GUDK hemsida som punkt 4.1 under övriga frågor. 
 
§ 1:3 Godkännande av protokoll från föregående möte, 071022 
Protokollet läggs till handlingarna.  
 
§2 Meddelanden och information 
 
§ 2.1 Meddelanderunda (doktorandfrågor på fakultetsnivå) 
Humanistiska fakultetens doktorandråd har fortsatta diskussioner om den kommande sammanslagningen. 
En viktig fråga är att se till att doktorandrepresentationen kommer att fungera bra även efter 
sammanslagningen. De försöker även att samordna undervisningsfrågan. 
Sahlgrenska akademins doktorandråd har inget att meddela.  
Naturvetenskapliga fakultetens doktorandråd har ingen ordförande efter årsskiftet och arbetar för att lösa 
situationen. I dagsläget är det dålig representation med endast 3 personer i rådet.  
Konstnärliga fakultetens doktorander ska ha ett första möte den 22 januari där de ska träffas för att 
organisera ett doktorandråd.  
Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd har haft val och bland annat valt nya representanter till 
fakultetsnämnden. Anders Fredriksson tar över som ordförande vid årsskiftet. SDR har även arbetat fram 
en en verksamhetsplan för 2008.  
 
§ 2.2 Information från samarbetsorgan (GUDK, GUS, Sdok) 
GUS har haft val och tillsatt studentrepresentanter på en mängd poster. GUS har diskuterat sin 
organisation samt valberedningen och presidiets roll. Något som har kommit upp är  möjlighet till olika 
plattformar eller utskott som behandlar olika frågor. Man funderar även på att delegera tillsättandet av 
vissa poster till vissa grupper, tex. skulle GUDK tillsätta de platser som är vigda åt doktorander. När det 
gäller de olika beredningarna finns det alldeles för dålig information på universitetets hemsida. Detta ska 
eventuellt fixas till och det kommer då att bli en sida för varje beredning (4st) med uppdaterad 
information. Studentstödet är inventerat och man vet nu vilket stöd som finns för studenterna. Detta har 
resulterat i en handlingsplan. GUS påpekar att ordet stöd är olyckligt och skulle vilja byta ut detta mot 
service istället. GUS skulle vilja se att det finns en fysisk plats dit alla studenter kan vända sig och även en 
webbsida eller ett telefonnummer där man kan ställa frågor mm. Målet är att få ett enda ställe dit alla kan 
vända sig.  
 
Den 11 december kommer ordföranden i SFS doktorandkommitté till Göteborg för en inofficiell 
diskussion om vad som händer i universitetsvärlden, nationellt och på Göteborgs universitetet.  
Utredningen om doktorandernas finansiering och möjligheten till att ge alla anställning från första dagen, 
”Lön för mödan”, är klar och kommer att skickas på remiss till fakulteterna. Förslaget ser lovande ut med 
en tydlig viljeinriktning att alla doktorander ska ha doktorandtjänst och tidsramar för när detta skall vara 



helt genomfört. GUDKs ordförande har presenterade GUDKs verksamhetsplan för 
forskarutbildningsberedningen, vilken fick ett positivt bemötande.  
 
§ 2.3 Information från fakultetsövergripande GU organ (bl. a universitetsstyrelsen) 
Universitetsstyrelsen kommer bland annat att diskutera ”lön för mödan” och den sista handen kommer att 
läggas vid forsknings- och utbildningsstrategierna innan de skickas in. 
Forskarutbildningsberedningen hade möte den 4 december och diskuterade även de ”lön för mödan”. De 
kommer att fortsätta arbetet med denna. Det är även en tanke att dimensioneringen av 
doktorandtjänsterna ska hänga ihop med post-doc tjänsterna. Lennart Weibull sitter i en utredningsgrupp 
nationellt. Rapportern föreslår successiva förändringar men man vill göra fler beräkningar vad det kommer 
att kosta.  
Examensbevis bör ha liknande utseende. 
Bengt-Ove Bodström har fått i uppdrag att fortsätta arbetet med kvalitetsindikatorer. Detta kommer att 
presenteras under sen vår eller tidig höst. 
Det kommer med största sannolikhet att komma en gemensam webbplats för doktorander. Tanken är att 
den ska innehålla information riktad till doktorander, tex. gemensamma kurser mm.  
 
§3: Diskussion och beslut 
 
§3.1 Verksamhetsplan 06/07 (beslut) 
Läggs till handlingarna. 
 
§3:2 Undervisning i rimlig omfattning (beslut) 
Frågan diskuterades men beslut skjuts upp till nästa möte. 
 
§3:3 Skrivelse till forskningsberedningen om gemensam kurskatalog för forskarutbildningskurser 
(beslut) 
En skrivelse verkar inte vara nödvändig då websidan redan är på gång, vi ska snarare se över vilken 
information vi vill ska finnas på sidan. 
 
§3:4 Uppföljning av övriga punkter i verksamhetsplanen (diskussion) 
Ordförande och vice har delat upp vissa punkter mellan sig för att göra arbetet mer effektivt.  
 
§3:5 Vårens mötestider och verksamhet (beslut) 
Vårens möten är förlagda till vasaparken kl 10-12. 
28 januari, 3 mars, 7 april och 12 maj. 
 
§4 Övriga frågor 
 
§4.1 GUDK hemsida (diskussion) 
Bordläggs till nästa möte 
 
§4:2 Nästa möte  
28 januari 2008 kl 10-12 i vasaparken  
 
 
Helena Svensson Andreas Bjurström Karin Friberg  
Sekreterare ordförande      justerare  


