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*Fredric återknöt till diskussionerna från visionsmötet om en
revidering av Allmänna studieplanen. Detta är en diskussion som
ska hållas levande under kommande året och den faktiska
revideringen bör om möjligt sammanfalla med att en sådan görs
från fakultetens håll. Eftersom det görs speciella projekt på
fakultetsnivån om både ASP och ISP bör studierektorerna hålla
en dialog för att ge vårt perspektiv och hålla oss informerade om
vad som kan vara i vardande. Per ska kolla upp hur fakultetens
arbete med ASP och ISP är planerat i tiden. Oavsett det kommer
FUN att påbörja arbetet med att revidera ASP under våren 2020.
*Kommande mötestider bestämdes till
14.15 Torsdagen 7/11
14.15 Torsdagen 12/12
14.15 Onsdagen 22/1

*BLAM
•

Positiv utvärdering generellt. Flera efterlyser någon
aktivitet som riktar sig specifikt till post docs. Detta är
inte riktigt inom ramen varken för FUN eller
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•

•

doktoranderna som organiserar, men Emma tar frågan
vidare.
Vi diskuterade en aktivitet särskilt riktad till handledare.
Förslag som nämndes var Finish on time, något kring att
skapa kreativa miljöer, MiL. Emma kollar upp Finish on
time.
Vi diskuterade förlängning av de doktorander som
organiserar BLAM. Emma kollar upp styrdokument om
ersättning av tid som fastställts av fakulteten och hör med
de som organiserat tidigare år hur mycket tid man lagt.

*FU-kurser
Vi beslutade att bjuda in de som är ansvariga för FU-kurser, i
första hand de som är obligatoriska. Om FUN ska kunna
diskutera innehåll och kvalitet för forskarutbildningen är viss
förståelse för vad olika kurser innehåller, hur de är upplagda, hur
de kopplar till ASP, och vilka mål de examinerar viktigt. Vi tar
också tillfället i akt att diskutera skriftliga kursvärderingar som
ska finnas för varje kurs.
Till nästa möte bjuds Jörgen (Evolutionary Processes) och Per
Lundberg in (Biology and its philosophy).

*Mentorns roll
En sak vi listat i åtgärdsplanen är att utvärdera mentorns roll. Vi
beslöt att den första frågan vi vill ha svar på är hur det fungerat
från doktorandernas initiativ. Linus föreslog att frågan bör ställas
av BDR snarare än av FUN, och fick bifall för det. Linus, Hanna
och Helena formulerar förslag på enkät och delar med FUN.

*Hemsidan
Är under revision. Mer städning än några stora strukturella
förändringar. Kräver dock mycket arbete som Per och Emma
ägnar sig åt. De kommer att be FUN om synpunkter åtminstone
på delar.
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*Examinatorsmötet/Mötet med IR
•

•

Per och Emma återgav i korthet en diskussion om vad
syftet och betydelsen av ISP är. Klart är att det finns en
missuppfattning/sammanblandning av vad som är en ISP
och hur webverktyget används. Detta kommer att
diskuteras med fakulteten.
Vi behöver fler IR om rollen ska förbli sådan den är idag.
Detta kommer vi att diskutera nästa möte.

Vid protokollet

Emma Kritzberg

