
GUDK (Göteborgs Universitets Doktorandkommitté)   
Mötesprotokoll tisdag 2010-10-05 
  
Tid: 13.00-  15.15 
Plats: Viktor Rydbergssalen, Studenternas hus 
  
Närvarande:  
Daniel Bernmar Ordförande,  
Linnéa Johansson HFN 
Christina Dackling GUS  
Mahssa Karim SAFN 
Johan Jacobsson 
Patrik Vulkan SFN 
Jonas Gren GUS 
Elisabeth Belgrano KFN 
 
  
  
§ 1 Mötets öppnande   
§ 2 Val av ordförande 
Sittande ordförande Daniel Bernmar föreslogs och valdes till mötets ordförande. 
§3 Val av sekreterare 
Linnéa Johansson föreslogs och valdes. 
§4 Val av justerare  
Mahssa Karim föreslogs och valdes till justerare 
§5 Fastställande av föredragningslista 
Det utskickade förslaget godkändes med en övrig fråga. 
1.3 Godkännande av protokoll från föregående möte  
Bordlagt ärende  
  
§ 7 Meddelanden och information   
a. Ordförande 
 Daniel informerade kring att han på GUDK:s vägnar lämnat synpunkter på STUG 
rapporten, samt att han även lämnat synpunkter på antagningsordningen till GUS. 
 
b GUS 
Christina informerade om att GUS inom snar framtid kommer att tillsätta ca 70 
studentrepresentanter och att det även finns många platser där det är mycket viktigt 
att det finns doktorandrepresentation.  
 
c. FUB 
Diskussioner har förts kring strategiarbetet, då den nuvarande strategiska planen tar 
slut vid årsskiftet. Efter årsskiftet kommer istället en ny plan gälla under 2011-2012, 
som i första hand är en revidering och förnyelse av den plan som finns i dagsläget. 
Efter det kommer ”VOV 2020” träda i kraft och gälla mellan 2013-2020. 
 
Trots vissa förändringar i högskoleförordningen kommer doktorandreglerna att gälla 
även fortsättningsvis, med vissa undantag t.ex. slopat krav på kårobligatoriet etc. 
Doktorandenkäten karriärvägar för doktorander hade varit uppe för diskusson och fått 
viss kritik. Både interna och externa karriärvägar måste ses över, då det inte är 



realistiskt att tro att alla kommer ägna sig åt en framtida karriär vid GU. 
 
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 – Ser över vilka regler som gäller vid doktorandernas institutionstjänstgöring 
i samband med disputationer. Fortsatta diskussioner angående nya 
antagningsmodellen. 
Sahlgrenska- kåravgift, information kring varför de ska gå med i kåren önskas§8. 
Framtiden för doktoranderna i en ny organisation 
Handels - Anna Wallerman ny ordförande för doktorandrådet . Företagsekonomiska 
doktorandrådet, kollar upp hur andras företagsekonomiska doktoranders 
finansieringsplaner vid olika lärosäten ser ut. Problem med att doktorander antas till 
lic snarare än till doktorsexamen.  
Samfak – diskuterar individuella studieplaner. Problem med att de tillämpas olika för 
olika ämnen. 
Konst- Första mötet har ej hållits än. Svårt få till möten då många av doktoranderna 
bor på olika platser. Flera nya doktorander har dock tillkommit senaste tiden. 
Diskussioner förs kring lönestegen för doktorander. Är det aktiv tid eller prestation 
som skall ligga till grund för nivå på lön? 
 
§8 Studentombudsman 
Student- och doktorandombud Jonas Gren informerade kring vad 
doktorandombudsmännen ägnar sig åt. I första hand finns de till hands för att hjälpa 
till med problem i utbildningen. Står till förfogandeför alla studenter/ doktorander och 
hjälper till även om man inte är med i kåren. Kan erbjuda hjälp med t.ex. 
utredningsarbete av studentnära frågor, att undersöka punktfrågor samt med 
klassiskt ombudsarbete. Agerar som stöd om man ställs inför disciplinnämnden. 
Agerar ej som ombud men ser till att studenterna blir rättssäkert behandlade. 
Beslut: Information om studentombuden ska skickas ut till alla fakulteter för vidare 
spridning. Daniel tar samordningsansvaret och ser till att utskicket genomförs. Viktigt 
att det både finns tillgängligt på engelska och svenska. 
 
§9 Omorganisationen 
Problem med att den information som sänts ut är mycket kortfattad. Utredningen 
skall vara klar i december, då även ett nytt förslag ska presenteras. Vad som önskas 
är färre antal fakulteter, då man tror att detta betyder kortare väg mellan rektors 
beslut och verksamheten på institutionerna. Problem med att fakulteterna idag anses 
ha för stor makt. Vad kan GUDK göra? Försöka få en enhetligare syn på de regler 
som nu gäller för doktoranderna. Svårt veta utan information. Diskussion kring 
huruvida vi bör kräva en remissrunda för att få fram våra åsikter. 
 
 
 
§10 Forskardagen 
Utställning för doktoranderna med posters i vasaparken 10-15 maj. Doktorandråden 
ser till att få fram 5 doktorander från varje fakultet. 
Beslut: att Elisabeth ska sända ut en punktlista till övriga ledamöter i GUDK över vad 



hon önskar hjälp med.  
 
§11 Antagningsregler till GU 
Diskussion kring problemet med att vissa institutioner satt i system att enbart anta till 
lic. Christina kommer att lägga fram synpunkter från GUDK då det är dags att fatta 
beslut i antagningsfrågan i slutet av oktober.  
Beslut: att Daniel tar på sig att tillsammans med Christina formulera ett förslag till 
Universitetsstyrelsen. 
 
§12 Nästa möte 
Under denna punkt diskuterades även den övriga frågan, som handlade om huruvida 
GUDK borde senarelägga sina möten till sen eftermiddag/ kväll för att alla skulle ha 
möjlighet att närvara. Då det skulle medföra problem för dem i behov av barnomsorg 
etc., beslutade man att även fortsättningsvis hålla möten under dagtid. För att 
förenkla planeringen för alla ledamöter beslutades det om vilka mötesdatum GUDK 
ska ha för resten av terminen. 
 
GUDK:s möten HT 20110 kommer att infalla: 
8 november 9.30-12.00 
6 december 9.30-12.00 
10 januari 9.30-12.00 
 
§13 Övriga frågor 
Övrig fråga var redan diskuterad under § 12. 
 
§14 Mötets avslutande 
Daniel Bernmar avslutande mötet klockan 15.15.   
  
  
  
Vid protokollet,  
  
  
  
  
Linnéa Johansson 
Mötessekreterare  
  
  
  
 
Danile Bernmar          Mahssa Karim 
Ordförande       Justerare 
  
  
  
  

 


