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Föreskrifter för beräkning av förlängning av anställning som
doktorand
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning
men kan också i begränsad omfattning, högst 20 % av full arbetstid, arbeta med
utbildning, forskning utanför det egna projektet och administration (d.v.s. institutionstjänstgöring). Prefekten är arbetsledare och har det slutliga avgörandet över fördelning av
arbetsuppgifterna. Regelverket kring institutionstjänstgöring står att finna i 5 kap.
Högskoleförordningen. Det är angeläget att beräkning av tid och finansiering sker på
likvärdigt sätt på alla institutioner, varför det finns anledning att formulera fakultetsövergripande föreskrifter på området.
Utöver institutionstjänstgöring kan förlängning av doktorandtjänsten också bli aktuellt
till följd av särskilda skäl i enlighet med 5 kap. 7 § högskoleförordningen (exempelvis
studentfacklig verksamhet, föräldraledighet, sjukdom, etc.). Sådana förlängningar
regleras av lagar och avtal som är överordnade fakulteten och inkluderas därför ej i detta
dokument.
Beräkning av omfattning
1. För beräkning av institutionstjänstgöringens omfattning ska klara och transparenta
regler gälla. Om omvandlingsfaktorer (t ex en övningstimme räknas som två klocktimmar) används inom institutionen ska dessa vara definierade och kända och
överensstämma med de som tillämpas för övrig undervisande personal.
2. Institutionstjänstgöringen bör planeras med god framförhållning, så att
doktoranderna kan planera sin tid.
3. Institutionstjänstgöringen ska planeras och bokföras i den individuella studieplanen,
och tas upp till diskussion vid den årliga genomgången av planen.
4. Kompensation p.g.a. institutionstjänstgöring ska ske genom en förlängning av
anställningstiden. Detta kan göras antingen genom att doktoranderna konteras för
institutionstjänstgöring på en viss procentsats eller genom att institutionstjänstgöringen
stäms av timme för timme. Kontering ger den fördelen att båda parter från början har en
uppfattning om när doktorandtjänsten tar slut. Fakulteten rekommenderar därför att
institutionerna använder konteringsalternativet så långt detta är administrativt lämpligt.
5. Institutionstjänstgöringen ska konteras på korrekt verksamhetsgren (t ex 11 för
tjänstgöring inom grundutbildning), och avstämning ska göras för att säkerställa att
doktorandens nedlagda tid motsvarar konteringen. Om så inte är fallet ska
anställningstiden eller eventuell kvarstående planerad tjänstgöring justeras efter de
faktiska förhållandena. Doktorandens nedlagda tid definieras som procent av
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