Protokoll fört vid Medicinska Doktorandrådets möte 2005-10-20

§1 Ordförande Stefan Kunkel öppnade mötet.
§2 Elin Grundberg valdes till justeringsperson.
§3 Dagordningen lästes upp och godkändes utan ändringar.
§4 Formell utlysning av doktorandtjänster
Mehdi Motallebipour, ledamot i forskarutbildningskommittén, föreslog att formell
utlysning av doktorandtjänster skulle öka konkurrensen och därmed skulle mer
kvalificerade och motiverade doktorander få tjänsterna vilket i sin tur skulle ge
Uppsalas forskarutbildning bättre status. Det skulle också bli lättare att hitta tjänster.
Under diskussionen togs det bla upp att detta skulle vara en stor förändring från
nuläget, inte minst vad gäller krav på finansiering. Många ansåg att tjänster ändå
skulle skräddarsys för en viss sökande och att det bara skulle innebära onödigt
administrativt arbete. Andra tyckte att det är en bra idé för att öka insynen i systemet.
Mötesdeltagarna beslutade ett det är en fråga värd att diskutera vidare för att se hur
problemen kan undvikas.
§5 Skuggdoktorander
Ordförande Stefan Kunkel lämnade ett förslag på definitioner av begreppet
skuggdoktorand. Ett diskussionsunderlag delades ut; Utredning av begreppet olaglig
doktorand, 2005-10-16. Mötesdeltagarna tyckte att definitionsförslaget var mycket
bra, men att några av punkterna behöver utarbetas. Några ändringar gjordes; Punkt 2
under 2:1 kortades ner till endast att gälla ”provanställning i högst sex månader, under
förutsättning att denna tid inte räknas in i doktorandtiden.” I punkt 3 under 2:1
ändrades ”av ekonomiska skäl” till ”frivilligt”.
Magnus Johansson förtydligade att man ska ha rätt, inte skyldighet, till att bli antagen
som doktorand. Han föreslog även att man under provanställningen ska kunna få
poäng för fördjupningskurser.
§6 Licentiandantagning
Ordförande Stefan Kunkel delade ut ett diskussionsunderlag; Riktlinjer för antagning
till licentiand, 2005-10-16. Mötesdeltagarna diskuterade bla att det är viktigt att skilja
på att från början välja att bli antagen som licentiand och att som antagen doktorand
välja att endast ta ut en licentiatexamen. Det är också viktigt att antagning till
licentiand inte sker som en ”tvåstegsmodell” pga resursbrist. Mötesdeltagarna

diskuterade möjligheten att undersöka hur vanligt problemet egentligen är och hur
man ska kunna förhindra att forskarstuderande tvingas acceptera detta.
§7 Övriga frågor
Magnus Johansson undrade hur mötesdaltagarna ställer sig till nätpublicering av
avhandlingar. I nuläget publiceras endast kappan och frågan är hur det ska göras med
monografierna. Då detta främst berör de som vill ha möjlighet att sälja sin avhandling
enas mötesdeltagarna om att lämna frågan till berörda fakulteter.
§8 Meddelanden
a. Stefan Kunkel ordförande
På fakultetsnämndens dagordning finns bla docentrekrytering och magisterprogram i
klinisk farmakologi.
b. Magnus Johansson vice ordförande
Doktorandnämnden bjuder in MDR till middag den 17:e november.
Biblioteksnämnden: Carolina vill skärpa kraven på att lämna tillbaka böcker.
Nya rutiner för att spara lagringsutrymme av tidskrifter presenterades.
Akademiska senaten: En kort presentation av kandidaterna till rektorsvalet gjordes.
c. Peyman Björklund kassör
230 miljoner ALF-pengar ska delas ut till forskar-ST och unga forskare.
MDRs ekonomi är god. Planer på att ordna en fest finns?
d. Mehdi Motallebipour (FUK representant)
Forskarutbildningskommittén: Alla doktorander har rätt att påverka seminarieserierna.
e. Carolina Bredhult
Docentkommittén: Hårdare krav på vetenskaplig meritering, fler publicerade artiklar
ska krävas. Det ska bli mer lika runt om i landet.
f. Annica Tevell, FDR
Kulturkommittén vill ha en doktorandrepresentat.
Fakultetsnämndens AU-möte: Det finns en bra transgen-facilitet som kostar mycket
pengar. Det vore bra att utnyttja denna. De sysslar även med rådgivning.
g. Per Lövdin, DO
I februari-mars kommer beslut från riksdagen om hur forskarutbildningen ska se ut
map Bolognaprocessen. Detta innebär att vi har november-december kvar att påverka.
§9 Mötet avslutatdes

Närvarande:
Elin Grundberg

IMV

Ragnar Liljekvist

Studiebevakare US

Sofi Forsberg

IMV

Kerstin Kullberg

IFV/ Enheten för vårdvetenskap

Magnus Johansson

MCB, vice ordf

Stefan Kunkel

IFV, ordf

Mattias Gäreskog

MCB

Per Lövdin

DO

Annika Tevell

FDR

Mehdi Motallebipour

IGP

Ulrika Gunnarsson

IMBIM

Johan Olerud

MCB

Anne-Sophie Fröjmark

IPG

Elin Blom

IFV

Carolina Bredhult

Kbh

Åsa Johansson

MCB

Peyman Björklund

Kir. Vet., kassör

Sara Bohman

MCB, sekreterare

.....................................

......................................

....................................

Stefan Kunkel

Sara Bohman

Elin Grundberg

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson

