
GUDK (Göteborgs Universitets Doktorandkommitté)  
Mötesprotokoll måndag 091109 
 
Tid: 8.30 – 10.55   
Plats: Vasaparken (Gula Salongen, 1 trappa upp)  
 
Närvarande: 
Anders Ekstrand Ordförande, Natfak 
Elisabeth Belgrano Vice ordförande, Konstfak 
Erik Sandin  Handelshögskolan 
Martin Persson Humfak 
Tomas Lindroth IT-fak  fr.o.m. § 3 
Christina Dackling Vice ordförande, GUS 
Stefan Carlsson Vice ordförande, FFS 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

1.1 Val av justerare 
Erik Sandin föreslog och valdes.  
1.2 Godkännande av föredragningslista 
Det utskickade förslaget godkändes med två tillägg under övriga frågor – 
doktoranderna och statsbidraget samt licentiatantagningen. 
1.3 Godkännande av protokoll från föregående möte, 091005 
Då protokollet ännu inte blivit underskrivet bordlades punkten till nästa möte.  

 
§ 2 Meddelanden och information  

2.1  Meddelanderunda (doktorandfrågor på fakultetsnivå)  
Handels – inget nytt att rapportera. 
Humfak – två stora frågor: utredning av egenfinansiering (med anledning av 
Liljenstolpe & Åkerblom) samt diskussioner om antagningsmodellen. 
Finansieringsfrågor är aktuella även på andra fakulteter. GUDK bör fortsätta följa 
frågan under året.  
Natfak – Anders rapporterade att studenterna har fått en vågmästarroll i 
fakultetsnämnden. 
Konstfak – Elisabeth rapporterade att organet som behandlar forskarutbildning 
vid fakulteten varit på tal för att läggas ner; doktoranderna har ifrågasatt detta och 
en ny samrådsgrupp har nu bildats. Diskussioner pågår om att fakulteten ska 
ansöka om att få börja examinera på den nya konstnärliga forskarutbildningen.  
 
2.2  Information från samarbetsorgan (GUS, nationellt) 
Christina informerade om GUS valmöte, som går av stapeln imorgon. Relativt 
många doktorander är föreslagna till uppdrag. En ny strategisk plan för 
universitetet ska tas fram under det kommande året. 
 
2.3  Information från fakultetsövergripande GU organ  
Diskuterades en del om Liljenstolpe & Åkerbloms rapport och hur 
rekommendationerna kommer att hanteras av forskarutbildningsberedningen 
(FUB) och fakulteterna. På senaste FUB togs även frågan om enkätundersökningen 
doktorand-STUG upp. Studien påbörjades 2007men är ännu inte färdigställd. 
Utlysningstiden vid forskarutbildning diskuterades vidare. De flesta fakulteter 
tillämpar 3 veckor och upplever inte att det skapar problem med mobilitet vid 



ansökningarna. Christina informerade även om att universitetet kommer att utlysa 
särskilda medel för att satsa på samarbeten med Lunds universitet. Det diskuterades 
huruvida GUDK skulle kunna söka medel för att vid lämpligt tillfälle utveckla 
kontakten med doktorandkåren i Lund. Martin åtog sig att kontakta Lunds 
Doktorandkår och höra om de var intresserade av ett möte någon gång i vår.  

 
§ 3  Diskussion och beslut  

3.1  GU/GUDK:s doktoranddag  
Elisabeth och Anders informerade utifrån diskussionerna på förra FUB och utifrån 
ett skrivet underlag som underställts FUB inför deras möte i december. 
Ledamöterna tar med sig underlaget till respektive doktorandråd för att dels ta fram 
förslag på keynote speakers, dels se om det går att hitta doktorander till en mindre 
arbetsgrupp som står bakom arrangemanget. 
 
3.2  GUDK efter avskaffandet av kårobligatoriet 
Martin Thulin var inte närvarade vid mötet men Anders Ekstrand informerade från 
diskussioner Martin och han haft i frågan tidigare. En arbetsgrupp tittar för 
närvarande över hur GUS ska se ut framöver. Christina informerade om hur 
diskussionerna och planerna ser ut i dagsläget, med fyra studentkårer från 1 juli 
2010. Mötet var enigt om vikten av att det bevaras ett organ av GUDK:s funktion 
och legitimitet, oavsett kårstruktur. Punkten ska återkomma på kommande möten.  
 
3.3  Doktorandportalen 
Frågan diskuterades på förra FUB-mötet men fortfarande är det oklart hur det 
kommer fungera och när portalen tas i bruk. Mötet beslöt att göra en skrivelse till 
FUB för att skynda på processen. Betydelsen av att färdigställa portalen och att ha 
den tillgänglig på engelska betonades. 
 
3.4  Pedagogik för doktorander 
Martin informerade om frågan om pedagogik inom forskarutbildning och hur 
mycket kurser som doktoranderna ska läsa. Problemen är flera – dels är det inte 
klarlagt hur mycket pedagogik som doktorander kan få inräknade i sin utbildning, 
dels är det oklart hur många poäng doktoranderna behöver läsa för att bli behöriga 
för att undervisa. PIL-enheten har dragit tillbaka den gamla högskolepedagogiska 
introduktionskursen om 1,5 hp till förmån för det nya systemet med 15 hp, vilket i 
avvaktan på tydliga riktlinjer för doktoranderna lämnar stora oklarheter. Ett 
alternativ är att återinföra 1,5 hp kursen i avvaktan på att riktlinjer avseende 
doktorandernas pedagogikkurser tas fram. Martin åtog sig att formulera en skrivelse 
till FUB samt sända ut denna på GUDK:s e-postlista innan den lämnas in.  
 
3.5  Nästa möte  
Anders informerade om att han har som intention att hålla GUDK-möten i 
anslutning till FUB:s möten. Nästa möte bestämdes till den 10 december kl 9.00, i 
nära anslutning till FUB:s möte den 14 december. 

 
§ 4 Övriga frågor  
 4.1 Doktoranderna och statsbidraget 

Martin informerade kort om att det uppkommit oklarheter på nationell nivå 
huruvida doktoranderna ska räknas med vid fördelningen av statsbidrag till 
studentkårerna efter 1 juli 2010. Om doktoranderna inte räknas med kan det ge 
indikation om att forskarutbildningen inte är värd att bevakas och det finns också 



risk att möjligheten att påverka utbildningen skulle försämras. Arbete pågår på ett 
nationellt plan för att doktoranderna ska finnas med vid fördelningen av 
statsbidraget. Christina informerade om att universitetet kommer täcka upp för 
detta bortfall, för den händelse fördelningen sker med en modell som inte 
inbegriper doktorander. 

 
 4.2 Licentitatantagning 

Martin tog upp frågan efter att en doktorand vid en institution inom 
Handelshögskolan kontaktat honom. Vid den berörda institutionen har det blivit 
allt vanligare att licentiatantagning används för att dela upp det ekonomiska 
ansvaret för forskarutbildningen i två steg och därmed också i praktiken göra 
forskarutbildningen till en process i två steg, vilket leder till stor osäkerhet och 
dåliga villkor för doktoranderna. Erik Sandin meddelade att doktorandrådet på 
Handelshögskolan för närvarande arbetar med frågan. Erik åtog sig att ta med sig 
frågan till sitt doktorandråd för ytterligare diskussion, för att GUDK vid sitt nästa 
möte ska ta upp frågan igen. Därefter kan den möjligen gå vidare som en fråga till 
FUB.  

 
§ 5 Mötets avslutande 
 Mötet diskuterade kort förslag till inbjudna gäster till vårens möten.  
 
 Anders Ekstrand avslutande mötet klockan 10.55.  
 

 
 
Vid protokollet, 
 
 
 
 
Martin Persson 
Mötessekreterare 
 
 
 
Justeras, 
 
 
 
 
 
Anders Ekstrand   Erik Sandin 
Mötesordförande   Justerare 
 


