Göteborgs universitets doktorandkommité (GUDK)
GUDK är sammansatt av representanter från respektive fakultets doktorandråd. För att GUDK ska
fungera på ett tillfredsställande sätt krävs ett aktivt informationsflöde mellan just GUDK och
doktorandråden vid fakulteterna (som väljer sina representanter till GUDK). GUDK ska i övrigt ha vara
aktiva i kontakten med Göteborgs universitets studentkårer (GUS) och GUS presidium. På så sätt hålls
alla parter uppdaterade om vad som händer på universitetet. Det är också av stor vikt att GUDKmedlemmar eller personer som hållit kontakt och avrapporterar till GUDK sitter som
doktorandrepresentanter i centrala organ som t ex Universitetsstyrelse eller Utskottet för utbildning på
forskarnivå.
Presidium 2014-2015
Karin Boson, Samhällsvetenskapliga fakulteten (ordförande) ordf.gudk@gus.gu.se
Patrik Vulkan, Samhällsvetenskapliga fakulteten (vice ordförande)
Daniel Hovey, sekreterare, Sahlgrenska Akademien (sekreterare)

Sammanställning av GUDK:s aktiviteter 2014/2015
GUDK har haft fyra styrelsemöten under hösten 2014; 28 aug, 25 sept, 30 okt, 4 dec, samt fyra möten
under våren 2015; 3 feb, 10 mars, 21 april och årsmöte 25 maj. Varje möte har stående informationsoch meddelandepunkter då fakulteternas doktorandrepresentanter, samt GUDK:s representanter i
centrala organ rapporterar om aktuella teman och frågor. GUDK har en verksamhetsplan för 2014/2015
där följande frågor står i fokus:
-

Beslutsprocesser på universitetet (transparens och demokrati)
Handledningens former
Revidering av kursen i högskolepedagogik (planeras ht 2015)
Internationalisering av forskarutbildningen (inkludera internationella studenter)
Förkortning av forskarutbildningen? (tydliga kritiska skrivelser formulerades vt 2014)
Rätten att antas till doktorsexamen
Doktorandorganisation – från institution och uppåt
Samverkan med andra doktorandorganisationer (SFS-DK och fackliga företrädare)
Följa upp GUS doktorandenkät om doktoranders arbetsmiljö

Verksamhetsplanen utvärderades på sista mötet före jul 2014 och GUDK:s styrelse konkluderade med att
arbetet fortlöpte enligt planen. Vissa frågor är ständigt aktuella (ex. beslutsprocesser på GU och
samverkan) och andra frågor har GUDK redan arbetat aktivt med (ex. GUS doktorandenkät) eller är på
väg att göra (revidering av kursen i högskolepedagogik).
Utöver det fortlöpande arbetet med bevakning av doktorandernas intressen och rättigheter på GU, så
har GUDK också medverkat och bidragit i ytterligare sammanhang:
Augusti:
-

Presentation om GUDK vid GUS introduktionsdag för studentrepresentanter (GUDK:s
ordförande).

Oktober 2014:
-

Presentation/information om GUDK vid GU:s introduktionsdag för doktorander (GUDK:s
ordförande).

November 2014:
-

Presentation och problematisering av doktorandernas arbetsmiljö utifrån GUS doktorandenkät
vid GU:s chefsmöte.
Rektorsfrukost med rektors stab, fortsatt fokus på arbets- och studiemiljö.

December 2014:
-

-

GUDK:s ordf. deltog på möte med prorektor Helena Lindholm Schultz och
arbetsmiljöhandläggare Adrian Nählinder ang. doktoranders arbetsmiljö och hur det kan
implementeras i ”Stressprojektet”.
GUDK har också sammanställt remissvar kopplat till slutrapporten för doktorandenkäten med
fokus på doktoranders arbetsmiljö.

Januari/februari 2015:
-

-

-

GUDK sammanställde remissvar till UKÄ ang. strategier för utvärdering av forskarutbildningen.
Input hämtades från både fakultets- och institutionsnivå och bidrog till GU:s officiella remissvar.
SFS-DK inhämtade också information från GUDK i deras arbete med sitt remissvar.
I februari sammankallade GUDK:s ordförande representanter från GUDK, GUS, Statliga
Tjänstemannaförbundet (ST) och Sveriges universitets och lärarförening (SULF) för ett initiativ till
att bjuda in utbildningsministern för högre utbildning och forskning till ett seminarium om
forskarutbildningen hösten 2015.
GUDK:s ordförande blev intervjuad i utredning ang. kårfinansieringen på GU.

Mars 2015:
-

-

En projektledare och projektgrupp tillsattes för ministerbesöket vid GUDK:s möte i mars.
GUDK:s ordförande deltog också i den representationsgrupp som presenterade och samtalade
om GU:s verksamhet vid anledning av utbildningsministerns officiella besök vid GU. GUDK
berättade tillsammans med GUS om den studentfackliga verksamheten på GU och lyfte mer
specifikt upp frågor kopplade till forskarutbildningen.
Presentation/information om GUDK vid GU:s introduktionsdag för doktorander (GUDK:s vice
ordförande).

April/maj 2015:
-

GUDK skrev under GUS remissvar ang. kårfinansiering och förslag i Martin Thulins utredning.
GUDK formulerade tillsammans med GUS ”GU på fem år” – ett visions- och kravdokument ang.
studenter och doktoranders studie- och arbetsvillkor på GU.
GUDK:s ordförande medverkade vid GU:s chefsmöte 20 maj med fokus på finansiering/ resurser
och kompetens vid GU.
Inlägg i SPIONEN ang. skuggdoktorander och färre antagna doktorander på GU. Skarp kritik mot
miljardbeloppen i överskott.

I övrigt har GUDK bidragit till rekrytering av nya representanter i arbetsgrupper/kommittéer och styrelser
på GU där GUS/GUDK har representation. Både till fyllnadsvalet i början på hösten och ordinarie val för
2015. GUDK och GUS presidium har också haft kontinuerliga samarbetsmöten och förberett frågor och
presentationer gemensamt.
Nyvalt presidium 2015-2016:
Karin Boson, Samhällsvetenskapliga fakulteten (ordförande) ordf.gudk@gus.gu.se
Jonas Lindbäck, Utbildningsvetenskapliga fakulteten (vice ordförande)
Daniel Hovey, sekreterare, Sahlgrenska Akademien (sekreterare)
27 maj 2015
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