Fakulteten för landskapsarkitektur,
trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

2019-09-24

Prolongering för doktorand som fullgjort förtroendeuppdrag
Blanketten fylls i efter slutfört uppdrag och skickas underskriven av doktoranden till: LTVfakultetens kansli, Registrator, Box 52,230 53 Alnarp. För mer information se baksidan.
Sökandes namn

Personnummer

År

Kst

Förtroendepost

Prolongering per år

Ledamot i fakultetsnämnden

10 dagar

Ledamot i FUN

6 dagar

Doktorandrepresentant från Stad och land,
adjungerad i FUN

6 dagar

Biträdande koordinator inom forskarskolan

12 dagar

Ledamot i docentnämnden

8 dagar

Doktorandrådets ordförande

25 dagar*

Doktorandrådets vice ordförande

10 dagar

Doktorandrådets ledamot

8 dagar

Doktorandrådets sekreterare

16 dagar

Doktorandrådets kassör

13 dagar

Ansvarig för doktorandluncher och
introduktionsfika för nya doktorander

12 dagar

Projekt

Sökt antal dagar

Summa
*) Möjlighet att flytta vissa av dagarna till vice ordförande vid frånvaro.
Datum:

Datum:

Underskrift doktorand

Underskrift doktorandrådets ordförande

Datum:

Datum:

Underskrift dekan

Underskrift vicedekan forskarutbildning
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Prolongering för doktorand som fullgjort förtroendeuppdrag

Mer information angående prolongering
Doktorand som innehaft förtroendepost på fakultetsnivå enligt listan på föregående sida är
berättigad till prolongering av doktorandanställningen. Ersättning för arbetsdagar utgår enligt
doktorandens aktuella månadslön och utbetalas till institutionen där doktoranden är anställd.
Den angivna prolongeringen gäller vid innehav av förtroendepost under en tid av ett år. Innehav
av post ska styrkas av doktorandrådets ordförande.

Utdrag ur beslut
Prolongering av forskarstudier vid förtroendeuppdrag (SLU ID: SLU.ltv.2019.1.1.1-21)
Beslutet gäller från 1 januari.
Dekan beslutar
att LTV-fakulteten ska tillämpa bilagda förteckning på prolongering för forskarstuderande med
förtroendeuppdrag
att rätten till prolongering för förtroendeuppdrag avser alla forskarstuderande vid LTVfakulteten oavsett försörjningsform, samt
att endast uppdrag till vilket man är förtroendevald kan ligga till grund för prolongering.

Närvarokrav
För nämnderna gäller krav på närvaro vid 75% av nämndens möten under året. Frånvaro p.g.a.
omständighet som ordinarie ledamot inte råder över som t.ex. sjukdom ska bedömas som
”närvaro” om suppleant deltagit. Vid lägre närvaro utgår ingen prolongering. Vid längre tids
frånvaro från arbetet p.g.a. sjukdom, föräldraledighet etc. beräknas närvaron enbart på den
period man arbetat.

Suppleant
Suppleant ska tillgodoräkna sig prolongering för faktiskt deltagande i möten, för möten kortare
än 4 timmar ersätts suppleant med 0,5 dag och för möten som varar 4 timmar eller längre ersätts
med hel dag.

SLU-nivå
Prolongering för uppdrag på SLU-nivå, i centrala och nationella organ, hänvisas till Lotta
Hansson, Planeringsavdelningen, SLU.

Uppdrag vid institution
Dekanen rekommenderar att doktorand som deltagit i institutionens ledningsgrupp ersätts med 8
dagar per år. För detta hänvisas till institutionen.
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