
Göteborgs Universitets Doktorandkommitté (GUDK)  24 september 2007  
 
 
Närvarande:  
Andreas Bjurström Ordförande 
Karin Friberg  HDR / Humanistiska fakulteten  
Karinh Eurenius Kandidat till Vice ordförande  
Maxim Fris  GUS (sekreterare på mötet) 
Jonas Gren  GUS Studentombud 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Andreas Bjurström öppnade mötet kl. 10:10  
 
§ 1.1 Val av sekreterare och justerare 
Maxim Fris väljs till sekreterare och Karin Friberg väljs till justerare.  
 
§ 1.2 Godkännande av föredragslista 
Dagordningen godkänns utan tillägg.  
 
§ 1:3 Godkännande av protokoll från föregående möte, 070521 
Protokollet läggs till handlingarna.  
 
 
§ 2 Meddelanden och information 
 
§ 2.1 Meddelanderunda (doktorandfrågor på fakultetsnivå) 
Karin Friberg informerar om HDR. 

Den stora frågan är omorganisationen på HFN.  
Fakultetens 17 institutioner skall omorganiseras och slås ihop med målsättning 
att bli helst 4, maximalt 8 stycken. Externa konsulter hyrs in för att ta fram 
modeller för ny indelning och annat arbete inför omorganisationen. Enligt 
dekanus på HumFak skall detta inte påverka doktorandantagningen. HDR 
kommer att behöva se över sin organisation i relation till fakultetens 
omorganisation.  
 

Andreas Bjurström informerar från SDR. 
På SFN diskuteras ökad samverkan mellan institutioner, men ytterligare 
sammanslagningar av institutioner är inte aktuellt.  
För forskarutbildningen kan det innebära att ansvaret för forskarutbildningarna 
delas upp mellan 4 ”enheter”, där varje enhet består av flera institioner.  
SDR anordnar Doktorandpub 27 sep på restaurang Klaras.  
Det planeras seminarier om karriärsplanering för doktorander. 
Nya individuella studieplaner på gång som skall samordnas med hela SFN. 

 
Kaninh Eurenius informerar kort om läget på NDR.  
 Det har varit en del turbulens och NDR jobbar på att samla sig igen.  
 
§ 2.2 Information från samarbetsorgan (GUDK, GUS, Sdok) 
Maxim Fris informerar från GUS 



Kårobligatorieutredningen är en av de stora frågorna nu. Maxim informerar om 
arbetet i utredningen så här långt. GUS har träffat utredaren (Erland Ringborg) och 
fått en dragning och haft möjlighet till att ställa frågor. Utredningen skall vara klar 
2008-02-15. 
Den andra stora frågan har varit anställningen av ett Studentombud på GUS, Jonas 
Gren. Studentombudet är även doktorandombud.  

 
Jonas Gren presenterar sig och sin roll som GUS Studentombud.  
 Studentombudet på GUS har tre huvudområden:  

• Att vara ett stöd för GUS medlemskårer i deras arbete med studentärenden. 
Dels i form av bollplank och infomationskälla, men också som avlastning om 
ärendet blir för tungt eller på andra sätt inte kan hanteras lokalt. 

• Att vara ett informationsstöd till studenter som ställts inför GU:s 
Disciplinnämnd.  

• Att bedriva visst utredningsarbete i frågor av studentnära karaktär.  
 
§ 2.3 Information från fakultetsövergripande GU organ (bl. a universitetsstyrelsen) 
Andreas Bjurström informerar om att nästa STUG undersökning kommer handla om 
doktorander. Än så länge saknas frågor i den om hur kursutvärderingar bedrivs och följs upp. 
Andreas skall ta upp detta i arbetsgruppen som jobbar med undersökningen.  
 
Andreas Bjurström sitter med i en grupp som ser över möjligheterna till och konsekvenserna av 
att alla doktorander skall få en doktorandanställning. Det kommer gå ut en förfrågan till 
fakulteterna om statistiskt underlag. Gruppen kommer sedan arbeta med materialet och 
presentera det för Rektor och GU:s styrelse.  
 
GUS presidium har lyft frågan om att GUDKs ordförande skall delta i presidiets regelbundna 
morgonmöten med ledningen (Rektor, prorektorerna och förvaltningechefen) på GU. GUDK 
kommer fortsättningsvis få inbjudan att skicka en representant ur presidiet. 
 
 
§ 3: Val 
 
§ 3.1  Vice ordförande GUDK 07/08 
Karinh Eurenius väljs till Vice ordförande för GUDK 07/08. 
 
 
§ 4 Diskuss on och beslut i
 
§ 4.1 GUDK:s styrelserepresentation  
Diskuterades om hur representationen i GUDKs styrelse kan bli bättre.  
 
§ 4.2 GUDK Verksamhetsplan 07/08 
Ett utkast till verksamhetsplanen diskuterades. Mötet enigt om huvuddragen men efterlyser en 
mer samlad skrift med färre punkter. Ordförande tar med sig synpunkterna och arbetar vidare 
med verksamhetsplanen för att fastställas på nästa möte.  
 
§ 4.3 Planering av höstens verksamhet. Prioriterad verksamhet.  
Den prioriterade punkten för höstens verksamhet är att få in fler personer i GUDK:s styrelse och 
verksamhet. Representationen måste stärkas i det snaraste.  
 



§ 5 Övriga frågor 
 
§ 5.1 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§ 5:2 Mötestider ht 07  
Måndagar, kl. 10-12 
22 oktober, 10 december 
 
 
 
 
Maxim Fris  Andreas Bjurström  Karin Friberg 
Sekreterare   ordförande     justerare  

   
 


