
GUDK (Göteborgs Universitets Doktorandkommitté)   
Mötesprotokoll tisdag 2010-09-07  
  
Tid: 10.00 – 11.55    
Plats: Samvetet (Lilla Skansen, 1 trappa upp)   
  
Närvarande:  
Daniel Bernmar Ordförande,  
Erik Sandin  Handelshögskolan  
Linnéa Johansson Humanistiska fakulteten 
Zahra Bayati, Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
Christina Dackling  ordförande, GUS  
Anna Wallerman, Handelshögskolan 
  
  
§ 1 Mötets öppnande   
§ 2 Val av ordförande 
Sittande ordförande Daniel Bernmar valdes till mötets ordförande 
§3 Val av sekreterare 
Linnéa Johansson föreslogs och valdes. 
§4Val av justerare  
Anna Wallerman föreslogs och valdes.   
§5 Fastställande av föredragningslista 
Det utskickade förslaget godkändes utan justeringar. 
§4 Godkännande av protokoll från föregående möte  
Bordlagt ärende  
  
§ 7 Meddelanden och information   
a. Ordförande 
Nya ordförande Daniel Bernmar gav en presentation av sig själv. 
b GUS 
Christina Dackling informerade kring omorganisationen av kårerna. Nytt var t.ex. att 
det kommer finnas tre doktorandombud vid GUS dit doktorander kan vända sig vid 
problem. 
c. FUB 
Christina Dackling informerade om FUB:s verksamhet. Det diskuterades huruvida 
GUDK:s möten bör läggas innan eller efter FUB:s möten, vavid man kom fram till att 
det vore lämpligare att GUDK sammanträdde efter FUB, då det på så vis var lättare 
att få med frågor på ordinarie dagordning och ej som övriga frågor. 
d. Fakulteterna  
Samfak- Arbetar med flera stora frågor t.ex. ekonomi och likvärdighet. 
Handels- Problem med olika kultur på olika institutioner. Vissa institutioner har satt i 
system att anta till lic. istället för till doktorsexamen, vilket är ett stort problem. 
Försöker skapa samhörighet genom olika aktiviteter. 
Humfak –Då fakulteten har fått en ny antagningsmodell för doktorander, arbetar man 
med att påverka utformningen av denna, samt försöker påverka att 
antagningsvolymen av nya doktorander ökar markant. 
Utb.Vet.- Stor omorganisation pågår. Svårt att få representanter från doktorandhåll. 
§8. Framtiden för doktoranderna i en ny organisation 
Christina Dackling informerade om vad som händer med arbetet kring att skapa en 



ny organisation, samt hur tidsplanen ser ut. GUDK beslutade att driva frågan om ett 
remissförfarande samt att förorda att Daniel Bernmar väljs som studentrepresentant 
för doktoranderna i samtal med utredarna och universitetsledningen. 
§9 Arbetsspråk 
Det diskuterades huruvida det var ett problem att icke svensktalande hade problem 
med att förstå handlingar och protokoll. I de fall där alla närvarande är svensktalande 
såg man ingen anledning till att hålla möte på engelska, men mötet beslutade att 
kallelser ska skrivas på både engelska och svenska. 
 
§10 STUG-undersökningen 
Det diskuterades att det var ett problem att undersökningen tagit så lång tid, vilket lett 
till att 80% av de tillfrågade idag inte längre är doktorander. Det diskuterades 
huruvida detta bör vara en återkommande fråga. Det beslutades att Daniel skriver en 
kort kommenter från GUDK till undersökningen, i vilken det bland annat föreslår att 
denna bör vara en återkommande punkt för universitetet. 
 
§11 Forskardagen 
Svårt att få doktorander från andra fakulteter intresserade. Frågan bör lyftas i de 
egna doktorandråden. Vi bör också hjälpa till med att försöka få in förslag på forskare 
att bjuda in. Temat ska vara kreativitet. 
 
§12 Licentiater och forskarutbildning 
Problem med att vissa institutioner satt i system att anta till lic. snarare än till 
doktorsexamen. Viktig fråga att bevaka inför omorganisationen. 
 
3.5  Nästa möte   
Daniel informerade om att han har som intention att hålla GUDK-möten i  
anslutning till FUB:s möten. Nästa möte bestämdes till 5 oktober kl. 13.00 och 
kommer att hållas på Humanisten. 
  
§ 14 Övriga frågor   
Inga övriga frågor 
 
§15 Mötets avslutande 
Daniel Bernmar avslutande mötet klockan 11.55.   
  
  
  
Vid protokollet,  
  
  
  
  
Linnéa Johansson 
Mötessekreterare  
  
  
  
 
Daniel Bernmar       Anna Wallerman, 



Ordförande       Justerare 
  
  
  
  

 


