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Doktorandombudsmannen
(DO)

DO är doktorandnämndens tjänsteman och 
har till uppgift att bevaka utvecklingen 
inom forskarutbildningen, från institution 
till riksdagen, hålla doktorandnämnden och 
kårstyrelsens presidium informerade och ta 
de initiativ som påkallas. DO servar dok-
torandråden i olika avseenden. DO ger råd 
och stöd i olika former till doktorander som 
har problem med handledning etc. DO har 
tystnadsplikt. 

Kulturvetenskapliga
doktorandutskottet (KVDU)

KVDU är ett samarbetsorgan för doktoran-
derna vid fakulteterna inom vetenskapsom-
rådet för humaniora och samhällsveten-
skap. KVDU består av företrädare för de 
teologiska (TDR), juridiska (JDR), humanis-
tiska (HDR) och samhällsvetenskapliga 
(SDR) doktorandråden och har till viktigaste 
uppgift att representera doktoranderna i 
Områdesnämnden för humaniora och sam-
hällsvetenskap.

Humanistiska doktorandrådet
(HDR)

HDR är ett samarbetsorgan för doktorander 
vid instiutioner och ämnen inom 
Språkvetenskapliga och Historisk-filosof-
iska fakulteterna vid Uppsala universitet.

DN är ett samarbetsorgan för doktorand-
råden. DN består av representanter för dok-
torandråden och doktoranden från kårpar-
tierna. DN behandlar övergripande frågor 
som rör alla doktorander vid Uppsala uni-
versitet.

Doktorandnämnden (DN)

Institutioner på historisk-
filosofiska fakulteten

Inst. för ABM
Inst. för arkeologi och antik historia
Filosofiska institutionen
Historiska institutionen
Inst. för idé- och lärdomshistoria
Konstvetenskapliga institutionen
Inst. för kulturantropologi och etnologi
Inst. för musikvetenskap
Centrum för genusvetenskap
Centrum för multietnisk forskning

Institutioner på språk-
vetenskapliga fakulteten

Engelska institutionen
Inst. för lingvistik och filologi
Inst. för moderna språk
Inst. för nordiska språk

Hist-fil fakultetsnämndens
nämnder & arbetsgrupper

Rekryteringsgrupp
Arbetsgrupp för forskning och forskarut-
bildning
Budgetgrupp
Jämställdhetsgrupp
Stipendienämnd
m.fl.

Språkvet fakultetsnämndens
nämnder & arbetsgrupper

Nämnden för utbildning på forskarnivå (NUF)
Rekryteringsgrupp
Jämställdhetsgrupp
Stipendienämnd
Strategigrupp
Verksamhetsplanegrupp
m.fl.

är underordnad

Föreslår doktorandrepresentanter till. 
Formellt utser kårstyrelsen doktorandrepre-
sentanter till dessa organ.

Utser/väljer ledamöter till

Finns på/anställd av

Doktorandombudsmannen är tjänsteman för 
DN; Senaten är rådgivande till rektorn; DN:s
ordförande sitter i universitetsledningen;
universitetsledningen är förberedande organ
till rektorssammanträdet och konsistoriet.

HDR, doktorandföreningarna och universitetet
Skiss över nämnder och instanser vid Uppsala studentkår och Uppsala universitet

Kårfullmäktige

Utser/väljer doktorandledamöter till

Föreslår doktorandrepresentanter till
Formellt utser kårfullmäktige doktorandrepre-
sentanter till dessa organ.
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