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Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga.
förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid Lunds universitet

En doktorand med doktorandanställning ska som kompensation för förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation inom Lunds
universitet få sin anställning förlängd.
Bakgrund
Högskolelagen (HL) statuerar att högskolorna ska verka för att studenterna tar aktiv
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. HL ger doktoranderna rätt att utöva
inflytande över utbildningen 1 och rätt att vara representerade när beslut fattas eller
beredning sker som har betydelse för utbildningen eller deras situation. 2
I Högskoleförordningen (HF) 5 kap 7 § föreskrivs att förtroendeuppdrag inom
fackliga organisationer och studentorganisationer utgör skäl till förlängning av
doktorandanställningen.
l universitetets Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet
föreskrivs att studenterna har rätt att vara representerade under såväl beredning som
beslut rörande ärende om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av
finansiering för forskarstudierna. Här föreskrivs även att studentfackliga uppdrag
ska ge rätt till förlängning av anställning som doktorand. 3
I enlighet med Lunds universitets arbetsordning har studenterna rätt att utse
representanter i beredande och beslutande organ med undantag för ärenden som rör
bedömning av enskilda studenters studieprestationer och handläggning av enskilda
personalärenden. Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda
person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god
tid före beslutet eller slutförandet av beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF).
Om studentkåren inte har utsett någon studentrepresentant ska information lämnas
till studentkåren. 4
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Högskolelagen (SFS 1992:1434 1 kap. 4 §)
Högskolelagen (SFS 1992:1434 2 kap. 7 §)
3 Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet LS 2011/762, 8, 9 §.
4 Arbetsordning för Lunds universitet, fastställd av universitetsstyrelsen (STYR 2017/783).
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Rektor har delegerat till fakultetsstyrelserna att besluta i personalfrågor vid
respektive fakultet med de undantag som framgår av rektors och förvaltningschefens
beslutanderätt. Vidaredelegering är tillåten. Det ska framgå i fakultetens styrdokument för forskarutbildningen vem på respektive fakultet som beslutar om
förlängning av doktoranders anställning.
Ansökan
Doktoranden ska ansöka om förlängning till den berörda fakulteten. Uppdraget ska
vara genomfört och ska styrkas med intyg och mötesprotokoll, samt vid behov annan
dokumentation. Fakulteten handlägger och fattar beslut om förlängningsärenden.
Kostnadsansvaret för förlängning av anställning anges i tabellen nedan.
Förlängning ska medges efter fullgjort uppdrag. Antal dagar per år enligt tabellen
nedan utgör en riktlinje, varför ett större eller mindre antal dagar kan beslutas i
enlighet med dokumentationen som föreligger.
För att bestämma antal dagar för förlängning ifråga om uppdrag som inte omfattas
av tabellen nedan får den berörda fakulteten göra enskilda bedömningar. För suppleanter ska en bedömning göras av den faktiska arbetsinsatsen i det enskilda fallet.
Förlängning bör, förutom för ledamotskap i universitetsorgan, studentkårer och
doktorandråd vid Lunds universitet, även ges för ledamotskap i styrelser för
nationella och internationella doktorandorganisationer med tydliga uppdrag för
internationell och/eller nationell samordning och tillvaratagande av doktoranders
intressen. Antal dagar per år för förlängning följer Sveriges universitets- och
högskoleförbunds rekommenderade riktlinjer. 5
Nedanstående förtecknade dagar avser arbetsdagar, varför det sammanlagda antalet
dagar inför avräkningen slutligen multipliceras med 1,4.
Uppdragen enligt detta beslut ska dokumenteras i den individuella studieplanen.
Fakultetens rekvirering av medel där kostnadsansvaret avser förtroendeuppdrag för
universitetet gemensamt
Berörd fakultet kan anhålla om ersättning. Förtroendeuppdraget ska styrkas med
fakultetens beslut där aktuell förlängning framgår. Anhållan skickas in digitalt till
avdelningen Planering vid Lunds universitet. Rektor beslutar årligen om ersättningar
tilll fakulteterna.
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SUHF, Rekommendationer om riktlinjer för kompensationav doktoranders studietid vid
internationella och nationella förtroendeuppdrag 2007-10-10.

Uppdrag
Eurodoc 6
Ordförande
Vice ordförande
Annan ledamot
Sveriges Förenade Studentkårer
SFS
Ordförande
Vice ordförande
Styrelse/annan ledamot
Doktorandkommitté

Antal
dagar/år

Universitetet gemensamt
25 – 50
15 – 30
10
Universitetet gemensamt
25 – 50
15 – 30
10
10
Universitetet gemensamt

Lunds Universitets Studentkårer
LUS
Styrelse
Ting
Valberedning

5– 10
4
6

Lunds doktorandkår Ldk
Ordförande
Vice ordförande

50 – 80
40

Styrelse
Fullmäktige
Valberedning

10
4
6

Fakultetsdoktorandråd och
doktorandsektionen inom TLTH
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övrig ledamot
Ledamot i valberedning

Universitetsgemensamma
råd/organ
Universitetsstyrelsen (US)
Arbetsutskott till US
Centrumbildning
Annat råd/organ
Råd och organ på fakultets- och
institutionsnivå
Fakultetsstyrelse
Sektionsnämnd
Arbetsutskott till fakultetsstyrelse
eller sektionsnämnd
Forskarutbildningskommitté/ nämnd
Lärarförslagsnämnd
Annat råd/organ
Institutionsstyrelse

Kostnadsansvar

Universitetet gemensamt

Berörd fakultet
25 – 40
8 – 13
8
6
6

Universitetet gemensamt
15
8 – 15
8
6–9
Berörd fakultet
8 – 15
10
8 – 15
8 – 15
8 – 15
4–6
4 – 10
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4
Avdelningsnämnd

4–6

__________________________
7 The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, http://eurodoc.net/

Beslut
Universitetet beslutar att bifogade riktlinjer träder ikraft 2018-05-31.
Bifogade riktlinjer (STYR 2017/1715) avser förtroendeuppdrag och studentrepresentation genomförda från och med 2016-07-01.
Ärenden rörande förlängning för förtroendeuppdrag och studentrepresentation
genomförda före 2016-07-01 ska handläggas enligt beslut den 2006-10-19:
Förlängning av anställning som doktorand och utbildningsbidrag p.g.a.
förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation i
universitetsorgan vid Lunds universitet (I G 9 4011/2006).
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro
av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds
universitets studentkårer och efter föredragning av utredare Cecilia Gagné.

Sylvia Schwaag Serger

Cecilia Gagné
(Forskningsservice)
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