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Regler för förlängning av studietid och anställning som doktorand till 
följd av studentfacklig verksamhet 
 

Enligt LU:s arbetsordning har studenter rätt att vara representerade i alla beredande och beslutande 
organ med några få undantag. Rektor har fattat beslut om övergripande riktlinjer för förlängning av 
doktorandanställning till följd av förtroendeuppdrag inom studentorgan och studentrepresentation 
vid Lunds universitet (STYR 2017/1715). Föreliggande beslut utgör förtydligande och anpassning 
av de universitetsgemensamma riktlinjerna och gäller doktorander antagna vid naturvetenskapliga 
fakulteten. 

För uppdrag på fakultets- och institutionsnivå medges förlängning med 2,5 gånger nedlagd 
mötestid. Därmed är även förberedelsetid samt tid för informationsutbyte och samordning inom 
kåren kompenserad. Ett undantag utgörs av fakultetens lärarförslagsnämnd, där förlängning utgår 
med 3 gånger mötestiden med anledning av det särskilt omfattande inläsningsmaterial som 
föreligger där. För suppleanter ges förlängning utifrån nedlagd tid enligt samma princip som för 
ordinarie ledamöter. En sammanställning över befintliga organ och ungefärlig omfattning av de 
olika uppdragen finns på fakultetens webb. För uppdrag inom studentorganisationer medges 
förlängning för medverkan i organ på fakultetsnivå med maximalt det antal dagar som anges i 
tabell 1, medan uppdrag på högre nivå förlängs enligt motsvarande tabell i rektorsbeslutet. 

Enligt fakultetens besluts- och delegationsordning fattas beslut om förlängning av doktoranders 
studietid och anställning på institutionsnivå. För att kunna få förlängning ska doktoranden kunna 
styrka omfattningen av sina uppdrag och inkomma med ansökan om förlängning till sin institution. 
För uppdrag över fakultetsnivån ska en bedömning göras från fall till fall, utifrån det underlag 
doktoranden inkommit med. I enlighet med rektorsbeslutet ska förlängning som regel medges för 
uppdrag på nationell och internationell nivå. 

Doktoranden har rätt till förlängning av tjänsten även om disputation ägt rum och 
examensfordringarna i övrigt uppnåtts. 
 
Tabell 1. Förlängningstariff för uppdrag inom NDR. 

Uppdrag Förlängning 
Max. antal arbetsdagar per år 

Ordförande NDR 25 
Vice ordförande NDR 13 
Sekreterare 8 
Övrig ledamot 6 
Ledamot i valberedning 6 

 

Institutionen kan anhålla om ekonomisk kompensation från fakulteten för de förlängningar som 
beslutats. Detta ska göras i enlighet med av fakulteten meddelade rutiner. Om institutionen instiftat 
organ där doktorander ingår, så bärs kostnaden för förlängning av institutionen. (Omfattningen ska 
beräknas på samma sätt som övrig förlängning enligt dessa föreskrifter.) 
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Ilraftträdande och övergångsbestämmelser
Detta beslut träder i kraft 2020-05-01 och ska tillämpas for begäran om f,orlängning som inkommer
efter detta datum. I och med detta beslut upphör tidigare beslut STYR 20171154 (daterat 2017-03-
28) att gälla.

Dessa foreskrifter har beslutats av dekanen efter foredragning av Tobias Nilsson och hörande av
presidiet.

Sven Lidin
Dekan

Tobias Nilsson
Utredare
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