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FUN MINNESANTECKNINGAR
Biologiska institutionen
Datum 2021-01-28

Minnesanteckningar
Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Närvarande ledamöter
Per Lundberg, Emma Kritzberg, Johannes Rousk, Helena
Westerdahl, Marita Cohn, Fredric Carlsson, Linus Hedh
(doktorandrepresentant), Hanna Sigeman
(doktorandrepresentant), Anja Ödman (biblioteket, p1-4),
Annika Hecktor (protokollförare)

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

§ 2 Justeringsperson
Linus utsågs till att justera protokollet.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes minnesanteckningar kommer att skickas ut till
samtliga.

§ 4 Introduktionskurs
Introduktionskursen har förändrats lite. Några saker har lagts till,
bland annat mer från biblioteket och ett hållbarhetspass. 2021
går kursen 17–21 maj. Ett 15-tal doktorander har redan anmält
intresse. Förslag önskas på två-tre personer som kan delta och
berätta om olika karriärvägar utanför akademin, till exempel från
industrin, undervisning etcetera.

Sida 2 av 3

§ 5. Möte med institutionsrepresentanterna
• Per rapporterade från IR-mötet 20210121, där IRs roll
diskuterades. IR har stort ansvar för att se till att det
fungerar med doktorandernas situation i coronatider.
• IR kommer att ta större del i den kunskapsbreddning som
vi önskar att doktoranderna får.
• Antagningsproceduren togs upp, där IR och handledare är
med redan från rekrytering, och en ”pre-ISP” utformas
(som i samband med att doktoranden börjar ska anpassas
för just den aktuella doktoranden).
• Information bör ligga på hemsidan så det är lätt att hitta.

§ 6. BLAM 2021
Johannes informerar att det finns nu fyra doktorander i en
kommitté som arbetar med BLAM vecka 20 i slutet av april.
Samarbete med LU konferens har inletts. Det blir en helt digital
konferens med workshops, föredrag, poster-presentationer med
mera. FUN önskar att man försöker få in en deltagare från
Biologihuset, då de i kommittén alla kommer från Ekologihuset.

§ 7. FUN-möten våren 2021
•
•
•
•

Torsdag 4 mars kl 14.30
Torsdag 8 april kl 14.30
Torsdag 6 maj kl 14.30
Tisdag 8 juni Visionsmöte kl 13.15

§ 8. Det som inte kom med i ASP
• Man bör ha en artikel publicerad med doktorandens namn
först.
• Original – kan en review räknas som ett original? Det är
inte lämpligt att en doktorandutbildning baseras bara på
reviewer, men som en del kan det vara ok.
• Gemensamma dokument önskas om vad som gäller, till
exempel vad som ger poäng och hur mycket, en
diskussion som varit uppe bland våra IR.
Arbetet fortskrider med att få in detta på hemsidan för
forskarutbildningen, allt eftersom hemsidan utvecklas.
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§ 12 Mötet avslutas
Per och Emma tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

Annika Hecktor, sekreterare

Justeras

Linus Hedh

