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Protokoll fört vid Psykologiska institutionens doktorandrådsårsmöte,
05-01-12,  kl. 10-11

Närvarande: Robert Brage (anlände vid punkt 8), Rio Cederlund, Anna-Lena Erixon, Jan von
Essen, Jenny Laurell, Gunilla Preisler, Jenny Rehnman, Heidi Selenius, Lotta
Sjöström, Hanna Stillström, Göran Söderlund, Jenny Yourstone

1. Mötet öppnades av Jan von Essen.

2. Dagordningen fastställdes utan förändring.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan von Essen.

4. Till årsmötessekreterare valdes Jenny Rehnman.

5.  Lotta Sjöström valdes till justerare.

6. Styrelsens årsberättelse antogs utan tillägg (se bilaga 1).Göran redovisade ekonomin
från föregående och kommande år (se bilaga 2). Inga medel kommer att fonderas utan
tanken är att ekonomin skall gå med +/- noll under året.

7. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.

8. Valberedningens (Anna-Lena E och Hanna S) samt årsmötets förslag till styrelse antogs
(se bilaga 3).

9. Datum och tider för vårens styrelsemöten bordlades till efter mötets avslutande.

10. Övriga frågor;

Heidi S
Informerade om att det fortfarande behövs fler faddrar till nyantagna doktorander. Beslut om
att leta med ljus och lykta togs (dvs. uppsökande verksamhet bl.a. hos psykofysiska
avdelningen). Heidi tar kontakt med dem. Hanna S tar sig an en nyantagen doktorand.

Middag för nyantagna doktorander och faddrar kommer äga rum den 17/1. Restaurang Haga
Deli (Hagagatan) är bokad för detta ändamål. Heidi organiserar och informerar.

Robert B
Ville veta mer om kvalitetsgruppens direktiv och mandat. Ärendet bordlades till kommande
möte.

Gunilla P
Informerade om att det nu i dagarna finns nya möjligheter att söka pengar ur ”ograduerade
forskares fond” (brev kommer på posten med mer info).
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Anne-Marie Petterson (byråsekreterare med ansvar för forskarutbildningen) kommer att vara
sjukskriven en längre tid framöver. Vem som kommer att ta över Anne-Maries uppgifter är
ännu oklart.

8 februari kommer ett doktorand och – handledarmöte med efterföljande middag äga rum.
Mer information kommer inom kort.

Jan v E
Berättade att alla (även icke-anställda) men tillhörande psykologiska institutionen, nu har rätt
till en psychology-mailadress.

11. Ordföranden avslutade mötet och önskade den nya styrelsen LYCKA TILL!

Årsmötesordförande              Årsmötessekreterare Justerare
Jan von Essen              Jenny Rehnman Lotta Sjöström



Årsberättelse 2004
Doktorandrådet på Psykologiska institutionen,
Stockholms universitet

Under 2004 har Doktorandrådet (DR) varit synnerligen aktivt och engagerat i
frågor kring forskarstuderandes rättigheter och sociala miljö, samt i flera
institutionsövergripande frågor. Sammanlagt har 10 protokollförda möten
genomförts, där mellan 6 och 12 forskarstuderande har varit närvarande.

Flera stora förändringar har ägt rum vid institutionen under verksamhetsåret. DR
har varit initiativtagare till och deltagare i flera av dessa förändringar. På DR
initiativ inleddes en diskussion om tydligheten i institutionens organisation vad
gäller ansvar, befogenheter och mål på kort och lång sikt. Diskussionen har förts
främst i Institutionsstyrelsen och har lett till en pågående omorganisation av
arbetsgrupper vid institutionen. Som ett led i detta arbete har en verksamhets-
beskrivning utformats för DRs arbete. Den finns nu tillgänglig på DRs hemsida.

Lars-Göran Öst avgick ifrån positionen som studierektor för forskarutbild-
ningen, efter vårterminen. På en förfrågan ifrån prefekten, Lars-Göran Nilsson,
utarbetade DR en profil av egenskaper och kvaliteter som en god ersättare borde
ha utifrån ett forskarstuderande perspektiv. Gunilla Preisler var en av dem som
DR ansåg passa denna profil och hon blev även utsedd till ny studierektor av
Prefekten.

Ett ärende som blivit fördröjt p.g.a. studierektorsbyte är anordnandet av en
doktorand-och-handledare dag, som beslutades om under 2003. DR är dock i
nuläget engagerat i arbete tillsammans med Gunilla Preisler, för att denna dag
skall äga rum under VT2005. Ytterligare två frågor som väckts av DR under året
väntar på beslut. Det ena gäller i vilken utsträckning studieplanen kan
individualiseras ytterligare. DR vill diskutera en lösning där avhandlingen kan
värderas till mellan 100 och 130 poäng beroende på omfattning och antalet
kurspoängen anpassas efter avhandlingens omfattning. Den andra frågan gäller
vikten av en utförlig förteckning över potentiella handledare för
forskarstuderande vid Psykologiska institutionen. För ett bättre beslutunderlag
till sökande skulle förteckningen även innehålla handledarnas meriter. Tidigare
DR har utarbetat en sådan förteckning, men denna har dock inte uppdaterats. 
Det bör klargöras vem ett sådant ansvar bör ligga på och vem som skall göra
arbetet i framtiden. Tillsvidare är handledarförteckningen borttagen ifrån DRs
hemsida.



Frågan om vilken sorts arbete forskarstuderande har rättighet respektive
skyldighet att bedriva under utbildningen har även drivits inom andra ärenden.
Möjligheten till att få undervisa är ett sådant arbete. DR har varit missnöjd med
de informella och oklara regler, som styr vilka som får undervisningsuppdrag på
institutionen. Ett inledande möte har hållits med samtliga studierektorer vid
institutionen och resultatet har varit gott. En mindre grupp har tillsatts för att
kartlägga olika parters behov i frågan. Gruppen skall även utarbeta ett mera
formellt system för undervisande forskarstuderande. Två momentansvariga har
dessutom gjort omedelbara konkreta förändringar som tillåter flera forskar-
studerande att deltaga i undervisningen på momenten. DR har även med stöd av
Gunilla Preisler drivit igenom att den forskningpedagogiska utbildningen skall
ge studiepoäng på forskarutbildningen.

DR har också försökt få dokumenterat vilka regler som gäller vid förlängning av
tjänst, främst med avseende på definitioner av olika arbeten samt deras ersätt-
ningsnivå. Vissa klargöranden kunde uppnås tillsammans med Lars-Göran Öst.
Andra frågor blev lösta av rektor för universitetet, Kåre Bremer, då han beslöt
om schablonersättningar för kåradministrativa positioner. Det finns dock anled-
ning att fortsätta detta arbete tillsamman med Gunilla Preisler under kommande
år. Tillsvidare bör forskarstuderande alltid ha en skriftlig uppgörelse i förhand
om denne engagerar sig i tveksamma administrativa uppgifter.

Kåre Bremer klargjorde även att forskarstuderande utan tjänst skall ersättas lika
fullt som anställda doktorander för kåradministrativa arbeten. Denna uppdelning
i doktorander och icke-anställda forskarstuderande fortsätter att ständigt vara
upphov till problem och orättvisor. Under året har dock DR fått igenom att även
icke-anställda forskarstuderande skall ha rätt att vara med på interna e-postlistor
och adresslistor över arbetande på institutionen. Detta skall i framtiden
administreras av andra än de forskarstuderande själva. Även rättigheten till en e-
postadress, som liknar de övriga anställdas, diskuteras för tillfället av prefekten
och IT administratören. Det finns all anledning att följa denna diskussion under
2005, samt att vara vaksam på alla tendenser till uppdelning i första- och
andraklassens forskarstuderande.

Grunden till en förbättring av forskarutbildningens kvalitet är kursutvärderingar.
DR har arbetat vidare med en elektronisk kursutvärdering som är lättillgänglig
för både de studerande och de momentansvariga. DR har velat öka trycket på att
kursutvärderingarna skall fyllas i av deltagarna och följs upp korrekt av de
momentansvariga. Hur pass väl kursutvärderingen fungerat kan undersökas av
kommande DR styrelse.

Enkel tillgång till tydlig och korrekt information är viktigt för de forskar-
studerande. Brister i detta har diskuterats flera gånger på DR möten.



Förutom de ovan nämnda förbättringarna har DR även jobbat med informa-
tionen som går ut till nyantagna forskarstuderande. DR har lyckats införa att en
del viktig information skickas ut redan i samband med antagningsbeskedet.
Dessutom har informationsmaterialet som delats ut vid introduktionsmötet
reviderats och uppdaterats av DR. För att nyantagna snabbt skall ha fungerande
arbetsförhållanden både materiellt och socialt har DR under året introducerat ett
fadder/mentorsystem samt terminsvis bjudit in till en informellt introduktions-
middag för nya och gamla forskarstuderande. Ett utvärderingsarbete av hela
introduktionsförloppet har även inletts med en enkät till de nyantagna.
Utvärderingen bör dock förbättras och upprepas av under kommande år.

Förutom introduktionsmiddagarna har DR ordnat ytterligare tre festligheter för
att öka den sociala samvaron i gruppen forskarstuderande. En helkväll på Heron
City, en vårfest med korv och brännboll, samt en julmiddag med sällskapsspel
var årets aktiviteter. Deltagarantalet varierade från 8 till 23, vilket torde vara
något av ett rekord på uppslutning!

Avslutningsvis vill jag som avgående ordförande tacka alla som deltagit i DRs
arbete, diskussioner och fester! Styrelsemedlemmarna har varit engagerade och
flitiga. Därtill har även många forskarstuderande utanför styrelsen regelbundet
närvarat vid möten och gjort stora delar av det pratiska jobbet. Detta gläder mig
mycket och jag hoppas att det fortsätter så i framtiden! Tack även för förtroendet
jag har fått att vara DRs ordförande. Sist men inte minst tackar jag institutionen
och centrala doktorandrådet som har bidragit med finansiella medel utan vilka
allt detta arbete inte kunnat göras.

Lycka till i erat viktiga arbete under det händelserika 2005!

Jan von Essen
Avgående ordförande
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Styrelse 2005

Ordförande: Anna-Lena Erixon

Vice ordförande: Hanna Stillström

Kassör: Göran Söderlund (ordinarie)

Studeranderepresentanter i Institutionsstyrelsen

Ordinarie: Hanna Stillström
Suppleant: Lotta Sjöström

Representanter i Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet

Ordinarie: Jenny Laurell
Rio Cederlund

Arbetsmiljökommittén

Ordinarie: Heidi Selenius

Skyddsombud

Ordinarie: Heidi Selenius

ITB

Ordinarie: Birgitta Falk

Jämställdhetskommittén

Jämställdhetsombud: Gustaf Törngren
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Professorsgruppen

Ordinarie: Anna-Lena Erixon
Suppleant: Hanna Stillström

Etikkommitté

Ordinarie Robert Brage
Gustaf Törngren

Kvalitetsgruppen

Ordinarie: Cornelia Wulff
Robert Brage

 


