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Rektor

Förlängning av anställning som doktorand och
utbildningsbidrag p.g.a. förtroendeuppdrag inom
studentorganisationer och studentrepresentation i
universitetsorgan vid Lunds universitet

Detta beslut ersätter rektorsbeslut från 2000-12-07 med dnr I A 9 4998/2000.
Bestämmelser om begränsning av tid för anställning som doktorand finns i 5 kap 7 §
HF 2006:1053 (med ursprunglig lydelse från 2002: 139). Motsvarande bestämmelser
om utbildningsbidrag finns 14 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för
doktorander. Bestämmelserna ger möjlighet till förlängning av anställningstiden
respektive utbildningsbidraget om det finns särskilda skäl, såsom vid ledighet på grund
av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom
fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet.
l universitetets riktlinjer för studentinflytande dnr I A 9 344/2000 anges att studentfackliga uppdrag skall ge rätt till förlängning av anställning som doktorand.
Härmed fastställs följande riktlinjer avseende förlängning av anställningstid som
doktorand och utbildningsbidrag, p.g.a. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och/eller studentrepresentation i universitetsorgan vid Lunds universitet.
Förlängning medges årligen med ett antal arbetsdagar enligt tabellen nedan för varje år
doktoranden fullgjort sitt förtroendeuppdrag. Antal dagar i tabellen utgör en riktlinje
och ett högre eller lägre antal dagar kan beslutas om det finns särskilda skäl.
Beträffande suppleanter får en bedömning av den faktiska arbetsinsatsen göras för att
bestämma antal dagar för förlängning.
Beslut om förlängning fattas, efter framställning från doktoranden, av berörd områdesstyrelse. Innehav och genomförande av förtroendeuppdrag styrks med intyg och
mötesprotokoll, samt vid behov av annan dokumentation.
För att bestämma antal dagar för förlängning ifråga om uppdrag som inte omfattas av
tabellen nedan får berörd områdesstyrelse göra en bedömning i det enskilda fallet.
Berörd fakultet ansvarar för finansiering av förlängning.
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Uppdrag

Antal dagar

Sveriges förenade studentkårer SFS
-styrelse
-doktorandkommitté

10
10

Sveriges doktorander
-ordförande
-vice ordförande
-övrig styrelseledamot

25
15
10

Lunds universitets studentkårer LUS
-ting
-styrelse
-fullmäktige

4
5 -10
4

Lunds doktorandkår
-ordförande
-vice ordförande
-styrelse

50
25
10

Fakultetsdoktorandråd
-ordförande
-vice ordförande
-sekreterare
-övrig ledamot
-ledamot i valberedning

20 - 30
8
8
6
6

Universitetsgemensamma råd/organ
-universitetsstyrelsen
-arbetsutskott i universitetsstyrelse
-universitetsgemensam centrumbildning
-annat universitetsgemensamt råd/organ

15
8 - 15
8
4-6

Råd/organ på områdes/institutionsnivå
-områdesstyrelse
8 -15
-sektionsnämnd
10
-arbetsutskott i områdesstyrelse eller
sektionsnämnd
8 -15
-forskarutbildningskommitté eller nämnd
8 - 15
-lärarförslagsnämnd
8 - 15
-annat råd/organ på områdes- eller
institutionsnivå
4-6
-institutionsstyrelse
4 - 10
-avdelningsnämnd
4-6
Detta beslut har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschefen Hans
Modig efter föredragning av utredare Cecilia Gagné.

Göran Bexell
Cecilia Gagné
(Planeringsenheten)
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