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Förlängning av studietid för doktorand
med förtroendeuppdrag
Beslut
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet)
beslutar

sara.lind@uadm.uu.se

− att anta följande riktlinjer för förlängning av studietid för
doktorander med förtroendeuppdrag från och med
2022-01-01.

www.teknat.uu.se

Nedanstående förtroendeuppdrag för doktorander inom fakulteten
berättigar till förlängning av doktorandtjänst (inget mötesarvode
utgår):
Uppdrag

Dagar

Fakultetsnämnd

20

Anställningsberedning

75a

Forskningsberedning

15

Utbildningsberedning

15

Forskarutbildningsnämnd

15

Samverkansberedning

7

Utskottet för lika villkor

7

Docenturnämnd

5

Nämnd för excellenta lärare

5

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens
universitetspedagogiska råd (TUR)

5

Uppdraget motsvarar ca 30% arbetstid och bör delas av två doktorander efter
anhållan till fakultetsnämnden (arbetsutskottet).

a

Organisations/VATnr:
202100-2932

Kriterier:
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-

Närvaro: Den ovan angivna förlängningen gäller vid
innehav av en förtroendepost under ett års tid. Doktoranden
ska också ha deltagit på merparten av de aktuella mötena.

-

Ansökan: Doktoranden ansöker själv om förlängning.
Ansökan om all förlängning ska göras till fakulteten, även
för sådan generell förlängning som beslutats om vid
universitet. Ansökan om medel för förlängning ska göras
inom tiden för doktorandstudierna men tidigast sex
månader innan ordinarie doktorandtids utgång. Intyg från
huvudhandsledare ska bifogas all ansökan om förlängning.

-

Extra förlängning: Om uppdraget någon termin kräver mer
aktivitet av doktoranden än det specificerade minimiantalet
för antalet dagar, tex engagemang i speciella projekt som
respektive organ driver, kan doktoranden ansöka om
ytterligare förlängning från fakulteten. Andra
förtroendeuppdrag inom universitetet kan också vara
underlag för förlängning. Förlängningens längd fastställs i
sådana fall av fakultetsnämnden efter ansökan av den som
innehaft uppdraget. Dock ger ingen förlängning för uppdrag
som kräver mindre än 5 dagars arbetsinsats per år.

-

Kostnadsansvar: Förlängning enligt ovan bekostas av
fakulteten. Förlängning ersätts motsvarande den
doktorandlön sökande har innan förlängningen börjar.

Övrigt:
Förlängning av studietid för doktorand med förtroendeuppdrag
inom fakultetens doktorandnämnd samt institutionsstyrelser
regleras centralt (UFV 2014/72 eller UFV 2021/2081 (beslut tas
under våren)). Förlängning relaterad till institutionsstyrelser
ansökes om till och hanteras av institutionerna.

Ärende
Doktorander erhåller förlängning av studietiden för
förtroendeuppdrag i fakultetens organ. Vid fakultetsnämndens
sammanträde 2021-09-07 beslutades att studentrepresentanter på
forskarnivå inte erhåller arvode för deltagande i områdesnämndens
permanenta organ, men vid behov kan ansöka om prolongation
enligt rektorsbeslut UFV 2014/72. Fakultetsnämnden beslutade
också att en översyn över gällande regler för förlängning för
doktorander som innehar förtroendeuppdrag vid fakulteten skulle
initieras och en arbetsgrupp tillsattes 2021-09-21.

Organisations/VATnr:
202100-2932

Arbetsgruppen har bestått av utbildningsledare Sara Lind
(sammankallande), ordförande i forskarutbildningsnämnden Jörgen
Olsson och doktorandrepresentant August Wolter. Arbetsgruppen
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har gjort en översyn av fakultetens samtliga organ och utvärderat
arbetsinsatsen för doktorandrepresentanter genom kommunikation
med dessa, ordföranden och/eller handläggare för organen.
Arbetsgruppen har till viss del förhållit sitt förslag till det nya
beslut om förlängning för doktorander med förtroendeuppdrag på
universitetsnivå som varit på remiss till vetenskapsområdet under
hösten (UFV 2021/2081). Ett beslut har dock inte tagits ännu för
detta ärende, men arbetsgruppen bedömer att de nivåer för av
ersättning som föreslagits på universitetsnivå uppnås eller är mer
generösa vid fakulteten.
Detta beslut ersätter TEKNAT 2016/6.
På fakultetsnämndens vägnar

JOHAN TYSK
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vicerektor

Sara
Lind
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