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Utvärdering 
Under hösten kommer forskarskolan att utvärderas av Högskoleverket. Utgångspunkten och 
uppläggningen framgår av följande utdrag ur de anvisningar som skickats ut till forskarskolorna: 

”Högskoleverket har regeringens uppdrag att utvärdera de 16 nationella forskarskolorna i 
samband med att dessa ska uppfylla sitt examinationsuppdrag i och med utgången av 2007. 
[…] Utvärderingens huvudsakliga utgångspunkt är att forskarskolorna dels ska innebära 
förbättringar av forskarutbildningen i de ämnen som berörs, dels bidra till bättre samverkan 
mellan de lärosäten som ingår. Utvärderingens huvudsyften är att se i vilken utsträckning dessa 
två mål uppnåtts. 

Utvärderingen baseras på självvärderingar från forskarskolorna, enkäter och hearings. 
Högskoleverket utser en bedömargrupp bestående av sakkunniga och forskarstuderande för 
den externa bedömningen. Utvärderingen redovisas i en rapport […] Med anledning av 
utvärderingens huvudsyften är det särskilt angeläget att … belysa skillnader och likheter mellan 
forskarstuderande inom och utom forskarskolan, samt att visa på hur forskarskolan har påverkat 
samverkan mellan inblandade lärosäten.”  

Juniinternatet 
Programmet till juniinternatet, som i år går av stapeln den 11-12 juni i Lund på det gemensamma 
temat makt, har snart antagit slutgiltig form. Femton av forskarskolans doktorander kommer att 
delta med presentation. Ytterligare en tapper doktorandsjäl från Växjö har skickat in abstract. 
Självklart skall samtliga forskarskolans doktorander närvara, även om ni inte presenterar något. 
Om ni ännu inte anmält att ni kommer gör det då så fort som möjligt till Barbro!  

Resebidrag och rapportering 
Många doktorander har sökt och fått extra resebidrag till deltagande i konferenser inom och 
utom Sverige. Här vill vi bara påminna om att tilldelning av extra ersättning utlöser en 
obligatorisk rapportskyldighet till ledningsgruppen. Ni som erhållit bidrag och ännu inte lämnat in 
rapport gör det! 

Resekostnader 
Vid ersättning för deltagande i konferenser förutsätts att de billigast möjliga alternativen i fråga 
om logi och resor väljs. I detta sammanhang vill vi påminna om att forskarskolans doktorander är 
studenter och kan sålunda utnyttja exempelvis SJs studentrabatt (förutsatt att man betalat sitt 
medlemskap i kåren, vilket är obligatorisk). Flera ansökningar där detta förbisetts har inkommit 
till ledningsgruppen, glöm därför inte bort att ange att ni är studenter då ni kontaktar VIA Travel 
eller då ni tar fram prisuppgifter på egen hand. 

Procenträkning 
Doktoranders institutionstjänstgöring, tjänstledigheter och dylikt är alla skäl till förlängning av 
tjänsten i slutändan. Att räkna ut hur tjänstesammansättningen är dock ingen lätt uppgift. Därför 
bifogar vi här ett litet exempel i procenträkning. Pelle har 20 % institutionstjänstgöring under hela 
året vilket ger honom 80 % doktorandtjänst. Han tar sedan föräldraledigt 50 % under samma tid. 



Eftersom tjänstledigheter slår jämt över hela tjänsten innebär detta att slutresultatet för året blir 
doktorandtjänst 40 % och institutionstjänstgöring 10 %. 
   Man skall alltså inte lägga ihop 20 % institutionstjänstgöring med 50 % föräldraledighet, vilket 
skulle ge 30 % doktorandtjänst kvar.  

Disputationer 
Henrik Rosengren disputerar den 22 september på avhandlingen Judarnas Wagner. Moses Pergament 
och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950, opponent är prof. Rune Johansson, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Henrik blir den fjärde 
doktoranden i forskarskolan att disputera.  

Kurser 
Kursplaneringen för nästa läsår kommer att tas upp på styrelsemötet i juni. Hittills är klart att 
genuskursen – Feministisk teoriutveckling utifrån några centrala teman – kommer att hållas under den 
tidigare delen av höstterminen. Kursen planerades först för vårterminen 2007. Anmälan sker till 
Lars Berggren samt till Monika Edgren eller Gunlög Fur senast den 20 juni. 
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