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FUN MINNESANTECKNINGAR 

Biologiska institutionen 

Datum 2019-11-07

Minnesanteckningar 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Per Lundberg, Emma Kritzberg, Pål Axel Olsson, Helena 

Westerdahl punkt 1–3, Marita Cohn, Fredric Carlsson, Linus 

Hedh, Annika Hecktor, Jörgen Ripa punkt 1–2 

§ 1 Mötet öppnas 

Emma öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Obligatoriska FU-kurser 

NABI005 ”Evolutionära processer” 

Jörgen Ripa berättade om kursen som ger 2 hp, 15–20 studenter, 

kurs en gång/år. En vecka lång. 

Doktoranden ska se det som ett pedagogiskt verktyg för sina 

egna studier. Olika förutsättningar och kunskaper – resultatet ska 

vara att höja sig själva ett par steg. Portfolio writing efter varje 

dag, sammanfattning efteråt. 

Fakultetens introduktionskurs 

Har varit obligatorisk. Kommer att ges, men inte vara 

obligatorisk och inte ge några poäng. 

Introduktionskurs 

Per informerade. Ska ligga tidigt i forskarutbildningen. Allmän 

introduktion till institutionen, BDR informerar, etik & redlighet i 

forskningen, intro till vetenskap, vetenskapsteori, vetenskap & 

samhälle, vetenskaplig publicering. En veckas kurs, ska också 

skriva en liten essä. 1,5 hp. 
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Per skulle vilja ha en introduktionskurs som är obligatorisk, men 

med delvis lite annat innehåll. Fakulteten kommer med en 

obligatorisk etikkurs. T ex mer om vetenskapens roll i samhället. 

Per får i uppdrag av FUN att skissa på en omarbetning och ge 

förslag på revidering av kursplan. 

§ 3 Mentorsenkät 

Diskuterades kring förslaget till mentorsenkät. 

§ 4 BLAM 

Kan doktoranderna som jobbar med BLAM få förlängning? 

Doktoranderna själva anser att en veckas arbete är rimligt. 

Diskuterades huruvida det ska ge någon förlängning 

överhuvudtaget? Andra uppdrag – ska det ge ersättning eller 

inte? 

Viktigt att få en sammanställning över vad som ska vara 

förlängningsbart eller inte. Per börjar prata med Carin. 

§ 5 Handledarkurs ”Finish on time” 

Emma, Marita och Fredric var på seminariet. Olika åsikter om 

kursen. Den seminariebaserade kursen som Karin Rengefors har 

gett, samt boken, har ansetts vara väldigt bra för doktoranderna. 

Att göra något för handledare under BLAM med de som höll i 

seminariet tycker inte Emma, Marita o Fredric är någon god idé. 

Matar vi doktoranderna med hur stressade de är - utgår vi från att 

doktoranderna ÄR stressade…. Kan det fungera i en 

”kortversion”? Vi funderar på andra alternativ på 

handledaraktivitet. 

§ 6 Övrigt 

Stipendiater – det kommer nya regler och anvisningar från 

fakulteten för att inrätta stipendier för doktorander. 
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§ 7 Mötet avslutas 

Per och Emma tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

Vid protokollet 

Annika Hecktor, sekreterare 

Till nästa möte 

IR 

Halvtidskontrollen 
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