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Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet
samt utkast till Antagningsordning avseende utbildning på
forskarnivå
Lunds universitets studentkårer (LUS) har tagit del av utkastet till föreskrifter för
utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet samt utkast till Antagningsordning
avseende utbildning på forskarnivå.
LUS uppmärksammar att remisserna syftar till att samla de många olika dokument
som rört doktoranderna vid LUs situation samt att förtydliga statusen av dessa
regler. LUS ställer sig bakom och uppskattar dessa syften. LUS ställer sig också
positiva till många av de förändringar som föreslås i remissen, dock saknar vi en av
de allra viktigaste förändringarna.
Lunds universitet tillämpar från och med årsskiftet inte längre utbildningsbidrag
som finansieringsform för universitets doktorander. LUS är mycket glada över
denna förändring som vi menar innebär en ökad trygghet för universitets
doktorander samt ett erkännande av den betydelse som doktoranderna har för
universitet. Dessutom förstärker det konkurrenskraften hos forskarutbildningen
relativt andra karriärvägar för examinerade studenter. Trots att universitet nu valt
att avskaffa användandet av utbildningsbidrag skall utbildningsbidragets nivå
fortsatt vara normerande för nivån för universitets stipendiater. Detta är för oss
fullkomligt obegripligt. Hur kan den ersättningsnivå som universitet själva ansett
för låg som ersättning under ett första år, i fallet stipendiater anses skälig under en
hel utbildning? En grundläggande vision hos LUS, som vi hoppas att Universitet
delar med oss, är att villkoren för universitets doktorander så långt som möjligt
skall vara samma, oavsett finansieringsform. LUS vill därför se en höjning av
miniminivån för universitets stipendiater, förslagsvis satt till 70 % av medianlönen
vid berörd fakultet.
LUS vill också framhäva vikten av att dokumenten, efter att de antagits, översätts
till engelska, för att på så sätt möjliggöra för alla doktorander vid universitet att ta
del av dem.
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Utöver det vill vi framföra följande synpunkter på utkastet till föreskrifter för
utbildning på forskarnivå:
1. Övergripande
LUS saknar här en hänvisning till rätten till studentinflytande i lagstiftningen, HF
2:14.
4. Ämne för utbildning på forskarnivå
LUS anser att andra punktens andra mening är något oklar. Vi föreslår därför att
”relevant kompetens” ändras till ”relevant ämneskompetens”.
6.1 Kurser
LUS vill inte föreslå några förändringar i text i denna del. Däremot vill vi
framhålla vikten av att kurser, framför allt obligatoriska, alltid ges på ett för
doktoranden relevant språk. Ett universitet som menar allvar med att sträva mot
internationalisering kan inte anta icke-svensktalande doktorander till en utbildning
vars allmänna och individuella studieplan ej går att genomföra på grund av
bristande utbud av engelskspråkiga kurser.
8.1.1 Utseende av handledare.
LUS tillstyrker vikten av att samtliga handledare genomgått handledarutbildning
men vill därtill uppmärksamma vikten av kontinuerlig kompetensutveckling.
8.1.3 Byte av Handledare
LUS ställer sig positiva till förslaget att fakultetsstyrelserna ska besluta om rutiner
för byte av handledare. Vi undrar dock om inte universitet borde uttala sig något
om innehållet i dessa rutiner. Bland annat vill vi framhålla vikten av att processen
dokumenteras och följs upp.
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12. Disputation och betyg på doktorsavhandling
LUS saknar en hänvisning till att regeln gäller även dokumenterade konstnärliga
forskningsprojekt.
13. Försvar av och betyg på vetenskaplig uppsats
LUS efterfrågar föreskrifter för hur ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt
för konstnärlig licentiatexamen ska framläggas.
Vi vill vidare framföra följande synpunkter på utkastet antagningsordning
avseende utbildning på forskarnivå:
2. Utlysning av utbildningsplats.
LUS anser att utlysning alltid bör ske på engelska om inte särskilda skäl föreligger.
3.2 Annan studiefinansiering
LUS anser att andra meningen på sid 15, andra stycket, är svårläst och förslår att
den formuleras om.
5. Behörighet
LUS vill framhäva vikten av att särskild behörighet ej fastställs på ett alltför
specifikt, exkluderande sätt.
6. Urval
LUS noterar att den möjlighet som i tidigare antagningsordning fanns att vid i
övrigt lika meriter anta underrepresenterat kön har i det nya förslaget bortfallit.
Lunds doktorandkår ställer sig frågande till detta och anser att möjligheten bör
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kvarstå. Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola ställer sig positiva till att
möjligheten till positiv särbehandling utgår.

Tora Törnquist

Nicolai Slotte
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