
 

 

GUDK (Göteborgs Universitets Doktorandkommitté)   
Mötesprotokoll onsdag 2011-06-09  
  
Tid: 15.15-16.55 
Plats: Studenternas hus, Viktor Rydbergsrummet 
  
Närvarande:  
Daniel Bernmar Ordförande 
Elisabeth Belgrano Vice ordförande (KFN) 
Linnéa Johansson (HFN) 
Mahssa Karim (SAFN)  
Christina Dackling   (GUS) 
Johan Jacobsson (HHFN) 
Mohammad Aurangojeb (NFN) 
1 § Mötets öppnande 
Daniel Bernmar öppnade mötet kl. 15.15 
2 § Fastställande av dagordning 
Dagordningen godtogs 
3 § Val av ordförande 
Daniel Bernmar föreslogs och valdes. 
4 § Val av sekreterare 
Linnéa Johansson föreslogs och valdes. 
5 § Val av justeringsman 
Mahssa Karimi föreslogs och valdes. 
6 § Förra mötets protokoll 
Protokollet godtogs utan ändringar 
 
§7 Meddelande och information 
a. Ordförande 
Doktorandenkäten har ännu inte genomförts. Doktorander från olika fakulteter bör delta i en 
paneldiskussion för att hjälpa till att ta fram frågor som kan anpassas till olika 
doktorandgrupper. Arbetet med enkäten kommer att återupptas i september. 
Projekt assistenten bakom ”Universitets globala vecka” har kontaktat Daniel för att ta reda på 
vilka frågor doktoranderna är intresserade av att lyfta fram vid detta tillfälle. Arrangörerna 
kommer att ta kontakt med GUDK igen i september. Globala veckan kommer troligtvis att 
äga rum i november. 
b. GUS 
Det behövs behövs fortfarande studentrepresentanter (gärna doktorand) till arbetet med Vision 
2020. Personen bör vara svensktalande, då mötena kommer att hållas på svenska. 
c. FUB 
Rapporten om Hans Abelius utredning kring rätten till anställning för doktorander har nu 
presenterats. I denna föreslogs t.ex. en tvåstegsmodell. Första steget planerades vara att lön 
skulle utgå sista två åren, medan de första åren istället skulle finansieras på annat sätt. Vice 
rektor ska se över förslaget. 
d. Information från fakulteterna 
Konst: Inget aktivt doktorandråd. Möten har organiserats på annat sätt, men det saknas 
fortfarande en organisation med ordförande etc. Problem med omorganisationen då flera 
enheter vill behålla sin autonomi.  
Nafak: Val av nytt doktorandråd har genomförts. Anders Ekstrand valdes som ordförande. 



 

 

Humfak: Då 30 nya doktorander nu har antagits försöker man hantera frågan hur dessa bäst 
ska tas emot. Problem att hitta arbetsplatser till så många nya personer. Mentorsprogam 
planeras av HDR som ett sätt att förbättra den studiesociala miljön för de nyantagna, samt 
som ett sätt att göra reklam för HDR och rekrytera nya medlemmar. HDR har genomfört val 
av ny styrelse. Sittande ordförande Linnéa Johansson kommer vara kvar ytterligare ett år. Då 
doktoranderna på humfak har anställning från första dagen, pågår i dagsläget inga 
diskussioner kring finansieringsfrågan. 
Handels: Val av doktorandråd har genomförts, men ytterligare ett kommer att genomföras vid 
årsskiftet. Utfallet av Red 10 har diskuterats. Problem med hur framförallt vetenskapliga 
artiklar ska bedömas i relation till andra publikationer. 
Kriterier för lic och dr. ska göras enhetliga för hela fakulteten. Finansieringsfrågan har ännu 
en gång diskuterats. Man önskar avskaffa stipendier och utbildningsbidrag. Inväntar dock 
rapporten från Abelius. Nya rutiner för e-publikationer har införts. Nytt förslag på regelverk 
för handels doktorander har upprättats och ligger nu ute på remiss. 
Sahlgrenska: Kommer att behålla samma doktorandråd fram till maj 2012. Har diskuterat 
finansieringsfrågan. Lågt intresse från fakulteten för att införa anställning från dag ett. Det har 
diskuterats huruvida det vore möjligt att införa provanställningar för doktorander. Nya regler 
för halvtidsseminarier har införts. Doktoranddag för doktoranderna vid Sahlgrenska ska 
genomföras i november. 
Samfak: Har möte 10/6. Alla positioner förutom ordförande är klara. Centrum för forskning 
om offentlig sektor har avskaffats, och pengarna ska istället tilldelas de institutioner som fick 
bra betyg i red 10. Seminarieverksamheten ska utvärderas. 
 
8§ Nominering av ny ordförande 
Inga nomineringar i dagsläget 
 
9§ Nominering av vice ordförande 
Till vice ordförande inkom två nomineringar: 
Petra Svensson 
Mahssa Karimi 
 

10§ Övriga frågor 

10a.   Vad har hänt med doktorandreglerna?                                                                      
Det har diskuterats huruvida reglerna ska revideras, men inget arbete med att omarbeta dem 
har genomförts. Frågan kommer garanterat att hamna hos Gudk då det är dags för detta. 
Viktigt att se till att det finns en doktorand med i studieregelskommittén då det är dags att se 
over reglerna. Inget mer arbete lär dock ske under 2011. 

10b. Strategiska resurser för att öka antalet doktorandplatser. Hur ska detta 
genomföras?                                                                                                                            
Frågan har diskuterats, men inga åtgärder har ännu vidtagits. 

10c. Hur kommer vi att representeras vid de nya utskotten? 

Daniel, kan du fylla i lite här? 

11§ Mötets avslutande                                                                                                                                
Daniel avslutade mötet 16.55 

 



 

 

 


