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Syfte
Doktorandrådens övergripande syfte är att representera de studenter på forskarnivå som är
antagna vid de fakultetsstyrelseområden som Göta Studentkår organiserar i utbildnings- och
studiesociala frågor, samt verka för medlemsnytta. Doktorandrådens ansvar är att inom respektive
fakultetsstyrelseområde utse doktorandrepresentanter till de studentrepresentantsposter som berör
utbildning på fortskarnivå och utbildningssituationen på fakultetsstyrelsenivå eller motsvarande.
Varje doktorandråd ska utse en representant till Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK).
Doktorandråden har mandat att vid behov inom sig utse representanter till arbetsgrupper eller
kommittéer på fakultetsgemensam nivå, när dessa berör forskning och forskarutbildningsfrågor. När
valen av studentrepresentanter har fattats inom doktorandråden fastslås dessa av sektionsstyrelsen
på den sektion doktorandrådet är verksamt.
Doktorandråden ansvarar för att säkerställa att doktorandrepresentationen på institutioner eller
motsvarande, fungerar demokratiskt och i enlighet med kårens bestämmelser.

Organisation
Doktorandråden är verksamma som råd inom Göta studentkår och jämte sektionsstyrelsen på de
fakulteter Göta studentkår representerar. Doktorandrådens mandat regleras av de styrdokument som
antagits av kårens fullmäktige.
Vid de fakultetsstyrelseområden som Göta studentkår representerar ska det för varje fakultetsstyrelse
finnas ett doktorandråd. Dessa benämns humanistiska doktorandrådet (HDR), naturvetenskapliga
doktorandrådet (NDR), samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR), utbildningsvetenskapliga
doktorandrådet (UDR) samt IT-fakultetens doktorandråd (IDR). Medlemskap i sektionen medför
medlemskap i ett av sektionens doktorandråd för forskarstuderande.

Sammansättning
Doktorandråden skall utse en ordförande. Ordförande ett doktorandråd, vice ordförande och kassör i
de fall dessa poster är aktiva, ska vara medlemmar av Göta studentkår. Val av ordförande till
doktorandrådet ska fastsällas i sektionsstyrelsen doktorandrådet tillhör. Doktorandråden består i övrigt
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av forskarstuderanderepresentanter som har uppdrag vid fakulteten och representanter från
doktorandgrupper vid det fakultetsstyrelseområde där
doktorandrådet verkar. Doktorandråden bestämmer i övrigt själva hur dess ledamöter ska utses.

Rättigheter och skyldigheter
Doktorandrådet ska efter genomfört årsmöte, senast 1a oktober efterföljande verksamhetsår, lämna
ett justerat årsmötesprotokoll till sektionsstyrelsen för formellt fastställande och även
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan i de fall dessa finns. Årsmötesprotokollet ska innehålla
doktorandrådets val avordförande (och eventuella vice ordföranden, sekreterare och kassör), samt de
kandidater som utsetts till studentrepresentanter i de fakultetsorgan som berör forskning,
forskarutbildningsfrågor samt utbildningssituationen för doktorander. Doktorandråden ska utse
forskarstuderanderepresentanter i fakultetsorgan där det finns två eller fler studentrepresentanter och
som behandlar grund och avancerade studenters likväl som doktoranders utbildning och arbetsmiljö. I
organ som endast behandlar forskning och forskarutbildning ska doktorandråden utse samtliga
representanter. Vid bildandet av arbetsgrupper och utskott som berör forskarstuderandes utbildning
och arbetsmiljö har doktorandrådet mandat att utse dessa representanter.
Val av studentrepresentanter ska formellt fastställas på ett av sektionsstyrelsens möten. I
undantagsfall kan sektionsstyrelsen avslå doktorandrådets val, om det sker i dialog med
doktorandrådet.
Doktorandrådets ordförande är ständigt inadjungerad på sektionsstyrelsens möten, tillika är
sektionsstyrelsens ordförande ständigt inadjungerad på doktorandrådets möten.

Äskningar
Doktorandrådet har rätt att äska pengar från sin sektionsstyrelse. De pengar som tillfaller
representationen av doktorander bör finnas som post i sektionsstyrelsens budget och från denna har
doktorandrådet rätt att äska pengar.
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