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Regler för doktorandråd
Syfte
Doktorandrådets övergripande syfte är att representera studenter på forskanivå vid de
fakulteter som organiseras av Göta studentkår. Doktorandråden ansvarar för att på varje
fakultet utse representanter till de studentrepresentantsposter som är avsedda för
studerande på forskarnivå. Varje doktorandråd ska också utse en representant till
Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK). Doktorandråden äga också mandat
att utse representanter till tillfälliga arbetsgrupper och kommittéer på institutions- och
fakultetsgemensam nivå om dessa berör forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Valet
av representanter görs av Doktorandråden men fastslås av Göta studentkårs
sektionsstyrelse. Doktorandråden ansvarar för att säkerställa representationen av
doktorander på institution och fakultet och ska arbeta efter Göta studentkårs struktur.

Organisation
Doktorandrådet arbetar jämte sektionsstyrelsen på fakulteter som Göta studentkår
representerar. Doktorandrådens mandat regleras Göta studentkårs fullmäktige. Vid varje
fakultet som Göta studentkår representerar ska det finnas ett doktorandråd och dess
benämns som; humanistiska doktorandrådet (HDR), naturvetenskapliga doktorandrådet
(NDR), samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR), utbildningsvetenskapliga
doktorandrådet (UDR) samt IT-fakultetens doktorandråd (IDR). Medlemskap i Göta
studentkår genererar för forskarstuderande medlemskap i doktorandrådet på dennes
fakultet.

Sammansättning
Doktorandrådet har till uppgift att utse en ordförande, vice ordförande och kassör. Valen
fastställs av Göta studentkårs sektionsstyrelse. Utöver dessa poster utgörs doktorandrådet
av de representanter som väljs till de studentrepresentantsposter vid fakulteten som är
avsedda för studerande på forskarnivå.
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Rättigheter och skyldigheter
Doktorandrådet ska kalla till och genomföra ett årsmöte för val av presidier och
representanter. Det justerade mötesprotokollet ska, tillsammans med
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, lämnas till sektionsstyrelse för officiellt
fastslagande. Doktorandrådets ordförande är ständigt in-adjungerad på sektionens
styrelsemöten, tillika är sektionsstyrelsens ordförande ständigt in-adjungerad på
doktorandrådets möten.

Äskningar
Doktorandråden äger rätt att äska pengar från respektive sektionsstyrelse. Sektionens
budget bör således innehålla en post avsedd för doktorandrådet.
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