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Riktlinjer för eventuell förlängning av doktorandtjänst i 

samband med coronapandemin 

 

Beslut och restriktioner med anledning av coronapandemin har haft stor påverkan för många 

doktorander. Enligt rektorsbeslut (SU FV-1.1.2-1620-20) ska pandemins effekter för varje 

enskild doktorand särskilt beaktas i samband med den årliga revideringen av de individuella 

studieplanerna. Institutionen ska vid behov bevilja förlängning av doktorandanställning och 

återrapportera vidtagna åtgärder till fakulteten (Delegationsprotokoll ON, nr 18, 2020). 

Bedömning av behov om förlängning ska ske i varje enskilt fall och beslut om eventuell 

förlängning fattas av prefekt i samråd med handledare och studierektor för 

forskarutbildningen samt efter konsultation med dekanus. 

Vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska följer vi 

följande riktlinjer: 

 Doktorander uppmanas att noggrant dokumentera eventuell förlorad tid och konkret 

anledning till denna. Dokumentation ska göras i mall från Humanistiska fakulteten 

och biläggs den Individuella studieplanen. Beslut om eventuell förlängning fattas 

normalt i samband med det sista förordnandet.  

 Eventuell förlängning kan endast komma att beviljas i fall där det finns konkreta skäl 

som är direkt knutna till avhandlings- och utbildningsarbete. Det kan till exempel röra 

sig om att restriktioner medfört hinder att samla in data. 

 Handledare uppmanas att ha extra överblick över sina doktoranders utbildningsgång i 

dess helhet och vid behov hjälpa doktoranderna att omdisponera sitt arbete i tid när så 

är möjligt. Om en doktorand till exempel måste skjuta upp datainsamlingen kan hen 

eventuellt istället läsa kurser eller ägna sig åt inläsningsarbete. Sådan omdisponering 

är givetvis inte alltid möjligt men handledare bör hjälpa sina doktorander till ökad 

flexibilitet i planeringen av forskarstudierna. 

 Beslut om eventuell förlängning kommer inte att påverkas av bristande ekonomiska 

resurser vid institutionen. 
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 Studierektor för forskarutbildningen uppmanas till kontinuerlig kontakt med 

doktorandrådet rörande rådande läge och för att fånga upp doktorandernas behov av 

stöd och åtgärder.  

 Oro, som självklart kan infinna sig under rådande läge, kan inte utgöra särskilt skäl till 

förlängning. Om oron är så svår att den förhindrar arbetet bör doktoranden uppmanas 

av handledare och chefer att söka hjälp hos Företagshälsovården. Förlängning kan 

endast beviljas om sjukskrivning föreligger.  

 Svårigheter att arbeta hemifrån, till exempel på grund av trångboddhet, kan inte 

utgöra särskilt skäl för förlängning. Den allmänna rekommendationen att arbeta 

hemifrån för att bidra till att förhindra smittspridning är en rekommendation att arbeta 

hemifrån när så är möjligt. Det är inte förbjudet att vara på arbetsplatsen och 

institutionen är öppen för medarbetarna. Dock uppmanas alla som väljer att arbeta på 

campus att iaktta försiktighet och hålla avstånd. 

Dessa riktlinjer kan komma att ändras om råd och restriktioner från FHM och/eller SU 

förändras. 

 

Charlotta Seiler Brylla  Christine Becker 

prefekt    studierektor för forskarutbildningen 

 

 


