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Rektor

Förslag från SUHF på rekommendationer om förlängning av
doktoranders anställnings- och studietid vid vissa förtroendeuppdrag
Ett aktivt och engagerat deltagande från studenter och doktoranders sida är centralt
för högskolans utvecklingsarbete och för kvaliteten i den högre utbildningen.
Studenter och doktorander är medaktörer i universitetets verksamhet och har
därigenom också ett medansvar i att påverka och utveckla utbildningen. För att detta
ska förverkligas krävs att de tar en aktiv och engagerad roll både som individer och
som ett kollektiv. En förutsättning för det är att lärosätet tar ansvar för att underlätta
och på andra sätt uppmuntra och medverka till att studenter och doktorander
engagerar sig i utvecklingsarbetet.
Karolinska Institutet (Kl) välkomnar att SUHF tar fram rekommendationer för hur
förlängning av doktoranders anställnings- och studietid vid förtroendeuppdrag bör
hanteras. Kl ställer sig i stora delar bakom förslaget, men önskar bland annat
förtydliganden i rekommendationerna om vad som gäller för doktorander som inte
har doktorandanställning, till exempel stipendiater och företagsdoktorander.
Kl vill också lyfta den tredje punkten i rekommendationerna om ledamotskap i
lokala doktorandorganisationer. Detta är mer komplext än vad som framgår av
rekommendationen. Kl tycker det är korrekt att även dessa uppdrag ska utgöra grund
för förlängning av anställning och studietid. Uppdrag inom lokala
doktorandorganisationer skiljer sig från andra förtroendeuppdrag på lärosätet genom
att lärosätet inte ska besluta om kårens inre organisation och styrning utan endast ge
ett verksamhetsstöd enligt avtal med studentorganisationen. Kåren beslutar själv
vilka uppdrag som ska vara avlönade och det är finns en risk att det uppstår en
förväntan att engagemang i kåren ska finansieras av lärosätet, antingen genom
statsanslaget eller handledarens externa forskningsanslag.
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Beslut i detta ärende har fattats av tf prorektor Anders Gustafsson efter föredragning
av avdelningschef Marie-Louice Isacson. I ärendets slutliga handläggning har
vicerektor Robert Harris också deltagit.
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