Sida 1 av 4
FUN MINNESANTECKNINGAR
Biologiska institutionen
Datum 2019-03-27

Minnesanteckningar
Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Närvaro
Närvarande ledamöter

Emma Kritzberg, Per Lundberg, Marita Cohn, Eric Warrant,
Johannes Rousk, Hanna Siegeman, Annika Hecktor

§ 1 Mötet öppnas
Emma öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Annika
kommer att vara knuten till FUN som sekreterare och
administratör.

§ 2 Justeringsperson
Johannes Rousk utsågs till att justera protokollet.

§ 3 Rollfördelning
Vad gör FUN? Vad har vi för arbetsfördelning? Se dokument
”Arbetsordning för biologiska institutionen och fördelning av
ansvar och beslutsbefogenheter” från 2019-02-16.
Vad ska FUN diskutera? Bl a kursutbud, poäng, obligatoriska
kurser, vilka som ska vara examinatorer…
Vara ett stöd till BLAM, en länk till doktoranderna som gör
jobbet.
Kurser på institutionen – Marita är ansvarig.
Introduktionskurs – FUN bör ha en betydande roll i vad som
ingår i den, och hur… Någon i FUN bör vara ansvarig för den
kursen.
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Deltagarnas kursutvärderingar och lärarnas utvärderingar för
våra kurser på institutionen måste finnas. Slarvas med. Viktigt!
Vad görs under ett FUN-år?
• Blam i mars
• Visionsmöte slutet av terminen,
• Examinatormöte en eller två gånger/år?

§ 4 FUNs mandatperiod och sammansättning
Förslag till sammansättning: 2 studierektorer, 5 lärare, 2
doktorandrepresentanter dvs totalt nio personer plus en
sekreterare.
Förslag på mandattid 3 plus 3 år.
Prefekten utser ledamöterna i FUN, på förslag från oss. Lämpligt
att perioden börjar i augusti.
Per & Emma skickar ut en allmän förfrågan om nya ledamöter i
FUN. Utgångspunkt är att dessa ska vara lärare.

§ 5. Meddelanden
FU-administration – Annika kommer att ha uppgifter knutet till
FUN, bla sekreterarskap. Annika är även LADOK-registrator
tillsammans med Katarina Nygren.
BLAM -19 – Johannes rapporterade om hög kvalitet och ett
uppskattat arrangemang.
Priset på LU catering gått upp mycket. Samma produkt som
2019, men hög prisökning. FUN får fundera på alternativ, vilken
frihet har vi? Johannes återkopplar till LU Catering om
prisutvecklingen, samt bokar Palaestra 12-13/3 2020.
FUN planerar att arrangera en workshop/halvdag för handledare
i samband med BLAM-20.
Biologiska doktorandrådet BDR – Emma rapporterade från
möte tillsammans med Per. Gjort en undersökning om PhD och
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examinatorer. Lämpligt att göra det till en årlig rutin? Tankar om
ytterligare frågor.
Kursen ”Finish on time” – bör den ligga tidigare i
utbildningen? Kanske dela ut bok tidigare?
Per rapport från NUF-möte, om forskarskolorna inom
fakulteten. Fördel ibland för doktorander som är med i
forskarskola jämfört med de som inte är med.
Per o Emma rapporterar från träff med prodekan Anders
Tunlid, Alexandra Popovic (utredare) och Tobias Nilsson
(utredare) med inriktning på forskarutbildningen. Diskuterades
bl a Disputationsordning, där Biologi är mönsterelev
, att
examinator kommer att ändras till ”institutionsrepresentant”, och
att huvudhandledaren måste vara docent.

§ 6. Visionsmöte
FUNs traditionella visionsmöte blir 20 maj, från 15.00 till långt
in på natten. Diskuterade frågor att ta upp – handledarmöte på
BLAM mm. Det kommer att bli nödvändigt att revidera
allmänna studieplanen under hösten. Kurser, poäng, obligatoriskt
mm mm. Fundera på frågor att ta upp!

§ 7. Examinatorsmöte
Per/Emma kallar till ett examinatormöte under hösten

§ 8. Handledarmöte
Vi bör inte vänta till BLAM -20, utan ha ett handledarmöte i
höst.

§ 9. Övrigt
Kurser på institutionen - Marita har börjat gå igenom listan över
institutionens kurser, vem som är kursansvarig mm.
Fakulteten vill ha full koll. Alla kurser måste fastställas, och få
kurskod hos fakulteten – vi har flera kurser som inte är
fastställda. Prefekten måste besluta om FAK vill ha full koll.
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Alla kurser måste fastställas och få kurskod hos fak. Vi har flera
kurser som inte är fastställda av fakulteten. Prefekten måste
besluta om examiantor om detta inte är gjort.
Marita fortsätter detektivarbetet med kursförteckningen.

§ 10. Mötet avslutas
Emma tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hecktor, sekreterare

Justeras

Johannes Rousk

