Sida 1 av 3
FUN MINNESANTECKNINGAR
Biologiska institutionen
Datum 2019-12-12

Minnesanteckningar
Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Närvaro
Närvarande ledamöter

Per Lundberg, Emma Kritzberg, Pål Axel Olsson, Marita Cohn,
Fredric Carlsson, Linus Hedh, Annika Hecktor

§ 1 Mötet öppnas
Emma öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Justeringsperson
Fredric utsågs till att justera protokollet.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Diskuterades fakultetens introduktionskurs skulle vara
obligatorisk eller inte. Vi avvaktar till efter ev revidering. Kan vi
göra den obligatorisk för våra doktorander?

§ 4 Mentorns roll
Enkäten har gått ut.

§ 5. Mentorsenkät
Diskuterades kring förslaget till mentorsenkät.

§ 6. Doktorandkurs
”Finish on time” Karin Rengefors vill hålla kursen igen. Vi ger
Karin i uppdrag att, om kursen ska gå fler gånger, klargöra hur
den matchar högskoleförordningens mål och fundera på en
kursplan så att den kan få en kurskod och godkännas som kurs
av fakulteten. Hur många poäng ska den generera? Ska den ge
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poäng överhuvudtaget? Fortsatte med diskussion om poäng för
kurser, presentationer, litteraturstudier… är det viktigt med 60
hp? Är det för mycket? Poänghets?

§ 7. Förlängning
Diskuterades – vad ska gälla för förlängning? När doktorander
gör speciella arbeten, BLAM, konferenser? Hur lång tid är
rimligt för att det ska generera förlängning? Bör styrelsen ta ett
övergripande beslut? IR? Diskuterades att det bör vara minst en
vecka, helst längre tid. Skriftligt avtal på
överenskommelse/internfaktura om medel som går till resp
studiestödsaktivitet. Lämpligt är en vecka för BLAM. Bör inte
vara samma doktorand varje år, se till att det sprids bland flera.
Emma skriver ett förslag, och lämnar till prefekten.

§ 8. BLAM
Önskemål har inkommit, att samtidigt arrangera något för
Postdocs. Marie Dacke ger gärna en workshop.

§ 9. Nästa års möten
22/1 To 20/2 To 26/3 BLAM 16-17/4 23/4 3/6 visionsmöte
14.00 till middag

§ 10. NUF
Per informerade om en kurs som getts av INES i datarätt mm.
Viktigt! Fakulteten diskuterar om den ska vara obligatorisk. Ny
kurs till våren. Översyn för disputationer. Det kommer
instruktioner om hur avhandlingen bör se ut, hur betygsnämnden
ska vara, frågor om jäv osv. Enkät ska gå ut till
betygsnämnderna.

§ 11. Institutionsrepresentantens roll
80 doktorander 55 huvudhandledare 17 IR 22 mkr/år betalar inst
för doktorandutbildningen. Emma redogjorde för en
sammanställning för vad en IR är och gör. Det behöver nog utses
ett antal nya IR den närmaste tiden. Vilka ska utses? Vad är
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kravet? Är det vara docent eller bedömas uppfylla xxxxxx, samt
vara tillsvidareanställd lärare. Idag finns 17 IR, men bara 11 kan
ta nya uppdrag. Vem ska utse? Förtroendeuppdrag bör komma
uppifrån, men vi måste komma med förslag. Bör inte vara någon
med andra uppdrag, t ex enhetschef, studierektor.

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

Vid protokollet

Annika Hecktor, sekreterare

Justeras

Fredric Carlsson

Till nästa möte
IR Halvtidskontrollen

