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Yttrande rörande underlag för budgetunderlag 2015-2017
Uppsala studentkår och Farmacevtiska studentkåren lämnar följande synpunkter på Uppsala
universitets budgetunderlag för 2015-2017 som skall insändas till regeringen (UFV 2013/1559).
Vi ser positivt på underlaget i dess helhet. Framförallt anser vi det är glädjande att universitetet
efterfrågar en ökning av prislapparna, vilka varit alltför låga under lång tid. Speciellt positivt ser vi
efterfrågningen av en ökning för områdena Teknat och Medfarm. Vidare ser vi det som positivt
att universitetet hävdar att det ska finnas en stor andel aktivt forskande lärare (sid. 5). Att
disputerade lärare undervisar stärker forskningsanknytningen i utbildningen, och ger därigenom
goda förutsättningar för att uppmuntra studenter att söka sig vidare till forskarbanan.
Däremot finner vi det olyckligt att utkastet sänds ut när det saknas viktiga stycken som ännu inte
är skrivna. Sedvanligt remissförfarande kräver ett bättre genomarbetat utkast att ta ställning till.
I fråga om studieavgifter är såväl Uppsala studentkår som Farmacevtiska studentkåren emot
dessa. Internationella studenter ger i stor utsträckning positiva effekter.1 Dessutom har
exempelvis flera delstater i Tyskland tagit bort studieavgifter, vilket vi hoppar visar på ett
trendbrott i Europa. Det visar att det är ett fullt möjligt alternativ att ta bort studieavgifter, vilket
universitetet, bland annat med stöd i denna trend, skulle kunna argumentera för.
Emellertid ser vi under rådande förutsättningar det som en bra sak att fler stipendier efterlyses.
Under stycket ”stipendier” reagerar vi dock på skrivningen ”… minskat antal internationella
studenter är negativt inte bara för utbildningssektorn …”. Här skulle vi vilja att det tydliggörs att
en minskning är negativ för sektorn, i meningen att det är en kvalitetsaspekt med fler
internationella studenter. Det bör även framkomma att en minskning av internationella studenter
påverkar forskningen negativt då rekryteringsunderlaget till forskarutbildningen minskar och
försvagas.
Gällande internationella frågor anser vi också att Uppsala universitet bör framföra att det är
viktigt att regeringen lägger fram och driver igenom förslag utifrån utredningen om
cirkulärmigration (SOU 2011:28). Utredningen behandlade en rad av de visumproblem som
doktorander från länder utanför EU/EES-området tvingas möta. Trots att det finns flera förslag i
utredningen som väsentligt skulle kunna förbättra de så kallade tredjelandsdoktorandernas
situation, har de propositioner som aviserats med anledning av betänkandet skjutits på framtiden.
Multiple benefits of international students – Survey,
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140116132626661, hämtad 2014-01-20
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Uppsala studentkårs doktorandnämnd har påtalat detta bland annat i en skrivelse till riksdagens
utbildnings- och socialförsäkringsutskott. En proposition är nu aviserad till februari, men vi vill
ändå här understryka hur viktigt det är att universitetet trycker på i denna fråga.
Slutligen, som redaktionella kommentarer: i vissa stycken är det oklart om det handlar om
forskning eller utbildningsfrågor, bland annat på sid. 11-12 (Infrastruktur) och sid. 12-13 (EIT).
Det bör klargöras vilket område det handlar om.
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