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GUDK (Göteborgs Universitets Doktorandkommitté)  
Mötesprotokoll måndag 091210 
 
Tid: 9.00 – 11.45   
Plats: Viktor Rydbergsrummet, Studenternas Hus 
 
Närvarande: 
Namn  Funktion  Fakultetsnämndsområde: 
Anders Ekstrand Ordförande  Naturvetenskapliga (FN) 
Elisabeth Belgrano Vice ordförande Konstnärliga (KFN) 
Martin Dackling Sekreterare  Humanistiska (HFN) 
Zahra Bayati ledamot  Utbildningsvetenskapliga (UFN) 
Mahssa Karimi ledamot  Sahlgrenska Akademin (SA) 
Tomas Lindroth ledamot  IT-fakulteten (ITN) 
Magnus Goffeng ledamot  Naturvetenskapliga (NFN) 
Åsa Rosenberg ledamot  Samhällsvetenskapliga (SFN), fr. § 2.3 
Christina Dackling vice ordförande, GUS 
Martin Thulin vice ordförande, GUS 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

1.1 Val av justerare 
Zahra Bayati föreslogs och valdes.  
 
1.2 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes med tillägg av 3.7 Mötestider i vår.  
 
1.3 Godkännande av protokoll från tidigare möte, 091005 samt 091109 
Protokollen godkändes då de justerats via mail, men de ska visas upp i 
underskrivet skick på nästa möte.  

 
§ 2 Meddelande och information 
 2.1 Meddelanderunda 

HFN: en ny fakultetsledning är vald. Frågor rörande antagningsmodeller 
framöver diskuteras för tillfället, liksom rutiner vid antagning med 
annan finansiering. En doktorandenkät genomförs under hösten.   
UFN: den högskolepedagogiska kursen för doktorander diskuteras 
livligt, särskilt i förhållande till hur/om lärarexamen ska tillgodoräknas.  
SA: inget nytt att rapportera. 
IT: förberedelser pågår för att delta i ansökan om nya områden för 
forskarutbildning inom regionen (med högskolorna i Skövde och i Väst).  
NFN: en diskussion pågår om hur fakultetsmedel får användas, där 
delat ansvar med Chalmers har vållat problem.  
KFN: diskussioner pågår om vari skillnaden mellan de två olika 
konstnärliga forskarutbildningarna kommer att ligga. En ny ledning för 
doktorandrådet är på gång.  
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2.2 Information från GUS 
Christina och Martin T. informerade om att GUS har haft möte med 
utbildningsministern och bl.a. fått besked om att den väntade 
studieavgiftspropositionen inte kommer att omfatta forskarnivån. GUS 
har genomfört val till uppdrag som studentrepresentant för 2010, men 
några platser är ännu vakanta och fyllnadsval kommer genomföras i 
början av 2010.  
 
2.3 Information från SFS doktorandkommitté 
Martin D. informerade kort om de nya bestämmelserna då områden kan 
söka examensrätt för forskarutbildning. De nya bestämmelserna 
diskuterades kort, liksom vilka följder de kan tänkas få för dagens 
forskarutbildning vid universitetet.  

 
§ 3  Diskussion och beslut 
 3.1 GU/GUDK:s doktoranddag 

 Elisabeth och Anders redogjorde för hur frågan om en doktoranddag i 
början av hösten 2010 har avlöpt. Forskarutbildningsberedningen (FUB) 
väntas diskutera frågan utförligare på sitt decembermöte. Mötet 
diskuterade kort de förslag till keynote-speakers som inkommit. Beslöts 
avvakta FUB:s diskussion innan GUDK arbetar vidare i frågan.  
 
3.2 GUDK efter avskaffandet av kårobligatoriet 
Martin T. redogjorde för hur kårstrukturen kommer att se ut utifrån de 
sammanslagningar av studentkårer som har diskuterats. GUS kommer 
troligen att kvarstå som övergripande samarbetsorgan för student- 
kårerna och GUDK bör därför kvarstår som gemensamt organ för 
doktoranderna inom GUS.  
 
3.3 Doktorandportalen 
Ingen ny information har framkommit. Mer information väntas komma 
på FUB:s nästa möte.  
 
3.4 Pedagogik för doktorander – nya regler utan praktisk tillämpbarhet? 
Anders och Martin D. redogjorde för frågan utifrån den skrivelse som 
GUDK skickat till FUB. Frågan ska behandlas på nästa FUB-möte. 
 
3.5 Utbildningsbidrag till tjänst – vilka regler gäller och vilka tillämpas? 
Anders redogjorde för frågan. Utbildningsbidraget är enligt lag 
begränsat i tid, men vad som utgör grund för övergången till 
doktorandtjänst framstår som oklart. På liknande sätt är det oklart vad 
det innebär att avancera på doktorandstegen. Mötet uttryckte sitt stöd 
för att Anders bör försöka driva frågorna vidare, t.ex. i FUB, för att få 
klarhet i vad som gäller samt hur reglerna tillämpas av fakulteterna.  
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 3.6 Ev. rundvandring med besök på GUS 
Rundvandringen uppsköts till efter mötets avslutande.  
 
3.7 Mötestider i vår 
Beslutades om följande mötestider för vårens GUDK:möten 
27 januari, 9-12 
26 februari, 9-12 
22 mars, 9-12 
21 april, 9-12 
1 juni, 9-12 samt efterföljande lunch  

 
§ 4  Övriga frågor 

 Elisabeth informerade att SFS doktorandkommitté söker kreativa och 
goda exempel på lösningar på olika problem rörande 
forskarutbildningen (antagning, kurser, alumni osv.). Insamlingen ska 
leda fram till en liten idéskrift med goda exempel.  

  
§ 5 Mötets avslutande  
  Anders avslutade mötet klockan 11.45.  
 
 
 
 
 
Martin Dackling 
Sekreterare 
 
 
 
 
Anders Ekstrand Zahra Bayati 
Mötesordförande Justerare 


