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Vi doktorander har rätt att vara repre-
senterade i alla nämnder och grupper 
där det fattas beslut och diskuteras frågor 
som kan vara viktiga för forskarutbild-
ningen. Humanistiska doktorandrådet 
(HDR) samordnar doktorandrepresen-
tationen vid Historisk-filosofiska res-
pektive Språkvetenskapliga fakulteten. 
Vår främsta uppgift är att bevaka dok-
torandernas intressen, både genom att 
påverka beslut som fattas och genom 
att väcka frågor och föra dem vidare. 
Vi håller varandra informerade om vad 
som händer och diskuteras på univer-
sitets-, områdes-, fakultets- och institu-
tionsnivå genom att de olika represent-
anterna träffas med jämna mellanrum. 
Det brukar vara ungefär fyra HDR-
möten per termin, och alla doktorander 
vid våra fakulteter har rätt att närvara 
och yttra sig.
 Doktoranderna vid varje institution 
väljer två institutionsrepresentanter till 
HDR. Det gör man vanligtvis via sin 
doktorandförening, som också är an-
svarig för att välja representanter till in-
stitutionsstyrelser och liknande uppdrag 
på institutionsnivå. Om det inte finns 
en doktorandförening vid institutionen 
är det också möjligt att välja represent-
anter doktoranderna sinsemellan.

 På HDR:s årsmöte, som brukar hål-
las i maj varje år, kan man väljas till de 
olika förtroendeuppdrag som HDR 
har ansvar för. De flesta av dem är på 
fakultetsnivå, men det finns också en-
skilda uppdrag på områdes- och univers-
itetsnivå. HDR:s förtroendeuppdrag 
finns beskrivna i det här informations-
materialet, och på s. 5 finns en skiss där 
man kan se var de hör hemma i univers-
itetets organisation. Alla doktorander 
vid de två fakulteterna kan väljas till 
förtroendeuppdragen; man behöver 
alltså inte vara institutionsrepresentant, 
och man behöver inte ha några speciella 
förkunskaper. På årsmötet väljs också 
HDR:s styrelse för det kommande 
läsåret. Styrelsen består av ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, kassör och 
en övrig ledamot.

Om HDR

Läs mer om HDR på vår hemsida: 
http://www.student.uu.se/studorg/hdr/
Där hittar man bland annat de 
stadgar HDR arbetar efter, en skiss 
över hur universitetet är organiserat 
och information om nästa möte. 
Där finns dessutom en länksamling 
med länkar till de nämnder och grup-
per som har tagits upp här, samt an-
dra doktorandrelaterade länkar.

http://www.student.uu.se/studorg/hdr/
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Att ha ett förtroendeuppdrag, till ex-
empel som doktorandrepresentant 
i en nämnd, innebär att man går på 
nämndens möten och sätter sig in i de 
frågor som behandlas. Man rapporterar 
också till HDR genom att närvara vid 
HDR:s möten. Kårmedlemskap krävs 
för att kunna väljas, men man sitter 
typiskt på så kallat personligt mandat, 
det vill säga att ingen har krav på en 
att framföra särskilda åsikter. Samtidigt 
för man förstås doktorandernas talan; 
mycket av HDR:s arbete går ut på att 
diskutera hur man kan se på en fråga 
från olika ämnens och institutioners 
perspektiv. Utöver att man gör en viktig 
insats för doktoranders villkor är för-
troendeuppdrag ett intressant och ofta 
roligt sätt att få inblick i hur univer-
sitetet styrs, hur medel fördelas och hur 
fakulteten resonerar vid anställningar. 
Samtidigt får man möjlighet att träffa 
forskare och studenter från andra insti-
tutioner än ens egen, vilket kan ge både 
trevliga bekantskaper och användbara 
kontakter.

 För de allra flesta förtroendeuppdrag 
har man rätt till att få förlängning på sin 
doktorandtjänst, så kallad prolongation. 
Prolongationen räknas i arbetsdagar och 
antalet dagar varierar efter uppdragets 
storlek. Man ansöker om prolongation 
från institutionen, fakulteten eller rektor 
beroende på vilket uppdrag det gäller, 
och rutinerna för prolongationsansökan 
är olika från institution till institution.
 Till en post väljs vanligtvis en or-
dinarie representant och en suppleant. 
Suppleanten fungerar som en slags vika-
rie för den ordinarie representanten när 
den inte kan gå på möten. Därför har 
inte suppleanten rösträtt på nämndens/
gruppens möten om den ordinarie repre-
sentanten också är där, men har när-
varo- och yttranderätt. I vissa nämnder 
och grupper uppmanas suppleanten att 
gå på möten tillsammans med den or-
dinarie representanten för att hålla sig 
uppdaterad, och får då prolongation för 
detta.

Förtroendeuppdrag
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Organisationsskiss för Uppsala universitet, med fokus på doktorandrepresentationen vid 
Historisk-filosofiska och Språkvetenskapliga fakulteten. HDR väljer representanter till de 
delar av universitetet som ligger över den grå bakgrunden.
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Doktorandnämnden
I doktorandnämnden, som möts unge-
fär 1 gång i månaden, finns represent-
anter från varje fakultetsdoktorandråd 
(från HDR finns en ordinarie repre-
sentant och en suppleant per fakultet). 
Nämnden bevakar övergripande frågor 
som rör hela forskarutbildningen både 
nationellt och lokalt vid Uppsala uni-
versitet. Doktorandnämnden är en del 
av Uppsala studentkår, och ger 8 dagars 
prolongation/läsår (ansöks genom rek-
tor).
» Läs mer om doktorandnämnden.

Humanistisk-samhällsveten-
skapliga doktorandutskottet 
(HSDU)
Utskottet hör till under områdesnämn-
den för det humanistisk-samhällsveten-
skapliga vetenskapsområdet. Leda-
möterna träffas �–� gånger per termin, 
oftast över en lunch, för att rapportera 
från sina doktorandråd och diskutera 
frågor som kommer att komma upp i 
områdesnämnden. HDR väljer en re-
presentant hit. Man får ingen prolong-
ation för uppdraget, men bjuds på 
lunchen.

Fakultetsnämnderna
Fakultetsnämnderna är de beslutande 
organen för Historisk-filosofiska respek-
tive Språkvetenskapliga fakulteten. De 
ansvarar för allt från budget till veten-
skapliga prioriteringar inom utbildning 

och forskning. Nämnderna möts unge-
fär en gång i månaden under terminstid, 
det vill säga ca �–� möten per termin, 
och de brukar vara högst en förmiddag. 
Inför mötena ordnas förmöten där en 
av doktorandrepresentanterna närvarar 
tillsammans med studentrepresentanter 
och fakultetsledning. I vardera nämnd 
sitter två doktorandrepresentanter vilka 
får 15 dagars prolongation var (ansöks 
genom respektive fakultet). Utöver 
dessa väljer HDR även en suppleant per 
nämnd.
» Läs mer om Hist-fil.
» Läs mer om Språkvet.

Rekryteringsgrupperna
Det finns rekryteringsgrupper på båda 
fakulteterna med ansvar för fakulteter-
nas anställnings- och befordringsfrågor. 
Antalet möten varierar från termin till 
termin beroende på anställningstrycket. 
Rekryteringsgrupperna närvarar ock-
så vid provföreläsningar och håller i 
anställningsintervjuer. Från HDR väljs 
en representant till respektive grupp. 
Representanterna får 15 dagars prolon-
gation vardera (ansöks genom respektive 
fakultet). Dessutom väljs en suppleant 
till varje rekryteringsgrupp.

http://www.uppsalastudentkar.se/sv/doktorandnamnden
http://www.histfilfak.uu.se/
http://www.sprakvet.uu.se/
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Fakulteternas arbetsgrupper 
för jämställdhet och likabehan-
dling
Fakulteternas arbetsgrupper för jäm-
ställdhet och likabehandling ansvarar 
för jämställdhetsarbete på fakultetsnivå, 
vilket innefattar arbete med fakulte-
ternas jämställdhets- och likabehan-
dlingsplaner, förslag till årliga åtgärder 
samt arrangering av olika evenemang 
som främjar jämställdhet och likabe-
handling. HDR har en representant i 
vardera grupp. Grupperna möts några 
gånger per termin. Uppdraget medför 
5 dagars prolongation per läsår (ansöks 
genom fakulteten).
» Läs mer om arbetsgruppen vid 
Språkvet.

Bibliotekssamverkan H
Bibliotekssamverkan H är universitets-
bibliotekets samverkansorgan som bil-
das med företrädare för forskning och 
utbildning inom teologi och humaniora. 
Syftet är att organisera samverkan mell-
an bruksbiblioteken för humaniora, teo-
logi och sociologi (Carolina och Karin 
Boye) och de omgivande institutionerna 
om bibliotekets service, dimensionering, 
inriktning och prioriteringar. HDR har 
en representant och en suppleant i detta 
organ. Bibliotekssamverkan H möts 
några gånger per termin. Uppdraget 
medför 5 dagars prolongation per läsår 
(ansöks genom fakulteten).
» Mer om Bibliotekssamverkan H.

FUGA, Arbetsgruppen för For-
skarutbildning och utbildning 
på grund- och avancerad nivå
Arbetsgruppen bereder frågor som rör 
samtliga delar av utbildningscykeln på 
Språkvetenskapliga fakulteten, och ska 
utreda och ge förslag på åtgärder uti-
från universitetets eller fakultetsnämn-
dens strategier, verksamhetsplaner och 
policydokument. FUGA möts ca �–� 
gånger per termin. Uppdraget medför 
15 dagars prolongation per läsår (ansöks 
genom fakulteten).

SALT:s styrgrupp
SALT är ett gemensamt projekt för his-
torisk-filosofiska, språkvetenskapliga, 
teologiska och utbildningsvetenskapliga 
fakulteterna, och även samhällsveten-
skapliga fakulteten deltar i samarbetet. 
SALT leds av en styrgrupp som består av 
respektive fakultets dekan eller prodekan 
samt SALT:s vetenskapliga ledare. Här 
sitter det en doktorandrepresentant från 
historisk-filosofiska, en från språkveten-
skapliga och två från TDR (Teologiska 
doktorandrådet).

SALT:s referensgrupp
Referensgruppen fungerar som kontakt-
punkt mellan SALT och institutionerna 
vid fakulteterna. Vid respektive fakultet 
har institutionerna utsett delegater i en 
referensgrupp som har till uppgift att 
förmedla önskemål om aktiviteter från  
 

http://www.sprakvet.uu.se/For_medarbetare/Jamstalldhet_och_likabehandling
http://www.ub.uu.se/sv/Om-biblioteket/Organisation/Biblioteksrad-och-samverkansorgan-/
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forskare och doktorander till SALTs 
vetenskapliga ledare. HDR har en re-
presentant här.
» Läs mer om SALT.

Fakulteternas och universitetets 
stipendienämnder
Uppdragen ger ingen förlängning, men 
är inte heller tidskrävande. Nämnderna 
möts en gång per termin (framåt slu-
tet av terminen) för att besluta om de 
stipendier som delas ut från respektive 
fakultet eller från universitetet. Mötena 

tar oftast ett par timmar och det brukar 
bjudas på fika.

Doktorandombudsmannen
Utöver den doktorandrepresentation 
vi gemensamt ansvarar för tillvaratas 
doktoranders intressen även av dokto-
randombudsmannen, som är anställd 
av kåren. Läs mer på doktorandom-
bundsmannens hemsida: 
www.uppsalastudentkar.se/doktorand-
namnden/doktorandombudsmannen

http://www.salt.engelskaparken.uu.se/
www.uppsalastudentkar.se/doktorandnamnden/doktorandombudsmannen
www.uppsalastudentkar.se/doktorandnamnden/doktorandombudsmannen

