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Doktorandrådet vid fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap 

 
 
Riktlinjer för prolongering av studietiden för forskarstuderande med 
förtroendeuppdrag 
 
Beslut 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap beslutar: 
 
att prolongering för forskarstuderande med förtroendeuppdrag vanligen sker enligt nedan. 
Med dag avses arbetsdag. Den angivna minimiprolongeringen ska gälla vid innehav av 
förtroendeuppdrag under en tid av ett år. 
 
Förtroendepost Minimiprolongering Kostnadsansvar 
DR:s ordförande 25 dagar Fakultet 
DR:s vice ordförande 15 dagar  Fakultet 
DR:s ledamot 10 dagar  Fakultet 
DR:s sekreterare +3 dagar*  Fakultet 
DR:s hemsidesansvarig +3 dagar* Fakultet 
DR:s ledamot i valberedningen 3 dagar  Fakultet 
Institutionsrepresentant i DR 3 dagar** Institution 
Ledamot i fakultetsnämnden 10 dagar  Fakultet 
Ledamot i forskarutbildningsnämnden (FUN) 10 dagar  Fakultet 
Ledamot i lärarförslagsnämnden 5 dagar  Fakultet 
Ledamot i docentnämnden 5 dagar  Fakultet 
Övriga tillfälliga uppdrag (t ex suppleant) Varierande SLU centralt, 

fakultet eller 
institution (beroende 
på typ av uppdrag) 

* 3 dagar extra, utöver de tio dagar som en ledamot får. 
** I dessa tre dagar inräknas endast deltagande i möten för institutionsrepresentanter, samt vidarebefordran av 
information. Om det på institutionen finns ett lokalt doktorandråd med institutionsrepresentanten som 
ordförande/sammankallande så bör extra dagar beviljas.  
 
att dekanus fastställer den medgivna tiden i varje enskilt fall efter insänd ansökan. 
 
 
Ärendet 
 
Doktorandrådet vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har i en skrivelse 
till fakulteten begärt prolongering för den tid som forskarstuderande lägger ned på 
förtroendeuppdrag för fakulteten. Sedan omorganisationen av SLU och bildandet av det nya 
doktorandrådet har flera nya förtroendeposter tillkommit och arbetsbördan har ökat för flera 
av ledamöterna i Doktorandrådets styrelse. Tiden för prolongering bör motsvara den tid som 
förtroendeuppdraget anses ta och bör innefatta såväl mötestid, förberedelsetid och efterarbete 
i form av rapportering. 



 
Beslut i detta ärende har fattats av dekanus efter föredragning av forskarutbildningsnämndens 
sekreterare. I ärendets beredning har deltagit prodekanus för forskarutbildningen, Ulf 
Magnusson och fakultetsekonom Majken Lundqvist. 
 
 
 
Lena Andersson-Eklund 
 
 

Karin Östergren-Broström 
 
 
 
Kopia för kännedom 
Prefekterna inom VH-fak 
FUN 
FUR 
Samtliga inom fakultetskansliet 
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