
 

 

GUDK (Göteborgs Universitets Doktorandkommitté)   
Mötesprotokoll onsdag 2011-04-20  
  
Tid: 9.30 – 11.30 
Plats: Studenternas hus, Viktor Rydbergsrummet 
  
Närvarande:  
Daniel Bernmar Ordförande 
Elisabeth Belgrano Vice ordförande (KFN) 
Linnéa Johansson (HFN) 
Niousha Samani (HHFN) 
Mahssa Karim (SAFN)  from. § 7 
Erika Sundén (NFN) 
 
1 § Mötets öppnande 
Daniel Bernmar öppnade mötet kl. 09.35 
2 § Fastställande av dagordning 
Godtogs med en övrig fråga 
3 § Val av ordförande 
Daniel Bernmar föreslogs och valdes. 
4 § Val av sekreterare 
Linnéa Johansson föreslogs och valdes. 
5 § Val av justeringsman 
Erika Sundén föreslogs och valdes. 
6 § Förra mötes protokoll 
Frågan bordlades. 
 
7 § Information och meddelanden 
a.Ordförande 
Ordförande meddelade att han deltagit i en paneldiskussion om jämställdhet och vid 
denna framfört doktoranderna är missnöjda över hur situationen ser ut idag.   
b.GUS 
Ingen ny information. 
c.FUB 
Diskussioner har förts kring vilka principer som gäller angående utländska doktoranders 
finansiering. Hur ökar man finansieringen till fyra år? 
Karriärvägar för doktorander har diskuteras. Diskussionen kommer att fortsätta vid FUBs 
nästa möte.  
 
d. Information från fakulteterna 
Handels: Sociala aktiviteter mellan doktorander vid Chalmers och Handels  planeras. 
Pubkvällar har genomförts. Bidragit till många tvärvetenskapliga  diskussioner, vilket är 
mycket positivt.  
Natfak. Arbete med omorganisation av fakulteten pågår. Man har genomfört 
arrangemanget ”Fika med NDR” där man uppsökte institutionerna för att ta reda på vad 
det fanns för frågor som doktoranderna önskade driva, samt som ett sätt att visa upp sig. 
Humfak: Antagningen av 30 nya doktorander är nu genomförd. Arbete pågår med  att 
planera hur man ska kunna ge en bra introduktion till alla de nya doktoranderna. HDR 
förbereder ett mentorsprogram för att hjälpa de nyantagna komma på plats vis 
institutionerna, samt som et sätt att rekrytera framtida ledamöter till HDR. 
Sahlgrenska: Olika aktiviteter pågår. Man har t.ex. satt upp flyers om forskardagen, vilket 
visat sig locka många doktorander. 



 

 

Konst: Ingen aktivitet vid doktorandrådet. Möte med doktorander och handledare 
planeras. Omorganisation med sammanslagning av institutioner pågår. Stora diskussioner 
förs. Man önskar skapa större och mer dynamiska miljöer. 
Samfak: Precis som vid andra fakulteter är det även här problem med att hitta nya 
representanter till doktorandrådet. Man har studerat olika indikatorer över hur 
doktoranderna behandlas. Frågor som undersöks är t.ex. huruvida det är öppet för alla att 
undervisa? Har alla en lämplig arbetsmiljö? Hur ser seminariemiljön ut? Det råder stor 
skillnad mellan de olika institutionerna. Doktorandrådet rankar de olika institutionerna vilket 
har visat sig vara ett bra sätt att uppmärksamma problem. 
 
 8 § Omorganisationen 
Information kring hur omorganisationen ska genomföras har diskuterats och hanterats på 
de olika fakulteterna. GUS och GUDK har kritiserat att det saknas riktlinjer kring vilka vi är, 
och då i första hand huruvida vi egentligen tillhör studenterna eller de anställda. Nya 
organisationen kommer troligtvis att göra det svårare för studenter och doktorander att få 
insyn i processen. Doktoranderna har dock viss fördel gentemot studenterna, då vi 
befinner oss inne på institutionerna och på så sätt kan ta del av information. 
 
  9 § Forskardagen 
Elisabeth informerade kring den fortsatta planeringen av forskardagen och hur långt 
arbetet har kommit. Många doktorander har visat intresse vilket är mycket positivt. Dock 
stor skillnad mellan intresset från de olika fakulteterna.  
 
10 § Övriga frågor 
10a Fakultetsgemensamma kurser. 
Frågan diskuterades kortfattat, och vad som fram kom var att det finns både positva och 
negativa erfarenheter från de gemensamma kurser som hittills genomförts. Då denna form 
av utbildning trolige kommer att öka, är dt viktigt att vi som doktorander ser till att framföra 
våra önskemål kring vilka sorters gemensamma kurser vi önskar, samt hur dessa bör 
utformas för att passa de olika doktoranderna på bästa sätt. 
 
11 §  Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet 11.30 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Linnéa Johansson,        Daniel Bernmar, sekreterare               
ordförande      
 
 
 
Erika Sundén 
justeringsman 
 
 


