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Prolongation för doktorander med förtroendeuppdrag 
inom NJ-fakulteten 

Förtroendeuppdrag utgör särskilda skäl för förlängning av anställning som 
doktorand eller utbildningsbidrag och framgår av högskoleförordningen (HF)  
5 kap. 7 §  och 6 kap. 29 §.  

En forskarstuderande vid NJ-fakulteten ska som kompensation för förtroende-
uppdrag inom fakultetsorgan och/eller doktorandråd få sin anställning förlängd 
oavsett försörjningsform. Endast uppdrag till vilket man är förtroendevald kan 
ligga till grund för prolongation. Prolongationen ska motsvara den arbetsinsats som 
uppdraget kräver. 

Prolongation bör, förutom för ledamotskap i fakultetsorgan och doktorandråd vid 
NJ-fakulteten, även ges för ledamotskap i styrelser för internationella och 
nationella doktorandorganisationer med tydliga uppdrag för internationell och/eller 
nationell samordning och tillvaratagande av doktoranders intressen. Nivån (antal 
dagar/år) ska följa Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommenderade 
riktlinjer. 

Rätt till prolongation medges inte för  

- deltagande i ett doktorandrådsmöte som icke ledamot/suppleant,  
- deltagande i möte som adjungerad ledamot 
- deltagande i möte som suppleant då ordinarie ledamot också deltar 

(undantaget för suppleant i forskarutbildningsnämnden). 
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Tabell 1. 
 
Uppdrag 

 
Förlängning  
(antal arbetsdagar/år) 

Doktorandrådets ordförande 25 

Doktorandrådets sekreterare 15 

Doktorandrådets förste vice ordf 10 

Doktorandrådets andre vice ordf 10 

Doktorandrådets 5:e ledamot 10 

Ledamot i doktorandrådet 5 

Sammankallande valberedningen ULS doktorandråd 5 

Doktorandrepresentant i fakultetsnämnden 10 

Doktorandrepresentant i lärarförslagsnämnden 2 x antalet heldagsmöten 

Doktorandrepresentant i nämnden för utbildning på 
forskarnivå 

 
5 

Suppleant i nämnden för utbildning på forskarnivå 5 

Doktorandrepresentant i nämnden för fortlöpande 
miljöanalys 

 
7 

Doktorandrepresentant i nämnden för samverkan 5 

Doktorandrepresentant i kommittén för lika villkor 5 

Doktorandrepresentant i docentnämnden 8 
 

För förtroendeuppdrag i universitetsgemensamma nämnder och råd ansvarar 
planeringsavdelningen. 

För doktorander utan anställning ska prolongation ges i form av arvode 
motsvarande 75 %-nivå i doktorandlönestegen.  

Prolongation ska endast utgå när doktoranden har deltagit på minst 70 procent av 
de möten hen var kallad till. 

Instruktioner för förlängning av tid och utbetalning av ersättning till 
institution 
 

1. Doktorandrådet ska årligen skicka en förteckning över de doktorander som 
haft förtroendeuppdrag vid fakulteten till fakultetskansliet 
(Fakultetsekonom, NJ-kansliet, Box 7082). Förteckningen ska även skickas 
till berörda doktorander samt kontaktpersoner för forskarutbildning vid 
berörda institutioner. 
 



Prolongation för doktorander med förtroendeuppdrag inom NJ-fakulteten 
 

3/3 
 

2. Doktoranden ska årligen informera institutionen om vilka uppdrag som 
doktoranden innehar. Uppdragen ska dokumenteras i handling (underlag 
från doktorandrådet, se punkt 1) som biläggs den individuella studieplanen. 
För inrapportering av aktivitet i Ladok ska avräkning ske motsvarande de 
dagar per termin som anges i tabellen ovan. 
 

3. I slutet av doktorandens forskarutbildning sker prolongation efter beslut av 
prefekt. Det innebär förlängning av tjänst/motsvarande (utöver 4 års 
nettostudietid) motsvarande den sammanlagda tid som doktoranden haft 
förtroendeuppdrag under sin utbildning. För förtroendeuppdrag vid 
fakulteten (enligt tabell ovan) kan medel motsvarande doktorandens lön 
(inkl LKP och OH) rekvireras från fakulteten (Fakultetsekonom,  
NJ-kansliet, Box 7082). 
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