Protokoll fört vid Medicinska Doktorandrådets möte 2006-04-27

§1 Ordförande Stefan Kunkel öppnade mötet.
§2 Presentation av evetuella nya ledarmöter: Inga nya ledarmöter fanns närvarande vid
mötet.
§3 Carolina Bredhult valdes till justeringsperson.
§4 Protokoll från tidigare möten godkänndes. De finns tillgängliga på webben:
http://www.medfak.uu.se/mdr/protokoll.htm.
§5 Dagordningen lästes upp och godkändes efter att Magnus Johansson lagt till en övrig
fråga angående frågor att ta upp i doktorandnämnden.
§6 Meddelanden:
a. Magnus Johansson, Doktorandnämnden
Universitetet vill dra tillbaka sitt stöd till förskolan Rackarungen. Den är i första hand
till för barn till doktorander vid universitetet, och en särskild förtur finns för barn till
ensamstående doktorander. Detta har diskuterats på DNs möte, och Magnus undrade
var MDR står i frågan. Mötesdeltagarna tyckte att stödet är bra och ville att det ska
vara kvar.
Det har varit val i doktorandnämnden. Mattias Wiggberg från TEKNAT valdes till
ordförande, Stefan Kunkel till ledamot i forskningsetiskt forum, Mehdi Motallebipour
till ledamot i kvalitetsgruppen och Mattias Gäreskog till ledamot i biblioteksgruppen.
b. Mehdi Motallebipour, Forskarutbildningskommittén
Blanketten för årlig uppföljning av forskarutbildningen godkändes.
En stående punkt: Vem får bli handledare. Regeln om att huvudhandledaren måste
vara anställd vid universitetet gör det svårt för kliniker. Finns förslag på hur detta kan
lösas?
Regler för licentiatexamen och halvtidsredovisning har diskuterats. Här kan MDR
bidra.
Statistikdelen i kursen Introduction to scientific research har blivit allt mer
uppskattad.
En enkät om forskarutbildningen har skickats till medicinare som varit doktorander.
Denna sammanställs för tillfället.
Under året har Forskarutbildningskommittén jobbat med bla 18-månadersgräns för
aktivitetspoäng, och en obligatorisk handledarutbildning.
c. Carolina Bredhult, Docenturkommittén

De nya reglerna för docenturantagning följs sedan årsskiftet.
d. Marika Nestor, Jämställdhetskommittén
Marika ska få åka på en Nordisk jämställdhetskonferens.
Under året har pengar delats ut till två jämställdhetsprojekt. Det går fortfarande att
söka pengar.
Jämställdhetsplanen har översatts till engelska.
Några evenemang med jämställdhet som ämne har ordnats under året. Intresset för
dessa har varit varierande.
En jämställdhetskonferens kommer att ordnas i Uppsala 18-19 oktober.
e. Kulturkommittén, E-ri Maria Sol
Första mötet kommer att hållas nästa månad.
§7 Verksamhetsberättelsen lästes upp. Ingen hade något att tillägga eller ändra.
§8 Valberedning inför årsmötet: Listan över representanter i nämnder och kommittéer
gicks igenom.
§9 Särskilda frågor till årsmötet: Mötesdeltagarna föreslog:


Jämställdhetsföreläsning för handledare. Tex i samband med den obligatoriska
handledarutbildningen.



Kliniska doktoranders vilkor



Utländska doktoranders vilkor



Pedagogisk meritering för doktorander

§10 Övriga frågor: Magnus Johansson, Vilka frågor vill MDR att doktorandnämnden ska
behandla? Mötesdeltagarna föreslog:


Jämställdhetsföreläsning för handledare



Utländska doktoranders vilkor



Utvecklingssamtal för doktorander

§11 Nästa möte: Årsmöte onsdag den 17:e maj kl 16.00. Plats: Rudbeck?
§12 Överlämningsmöte med festmiddag: onsdag den 31:a maj kl 18.00. Plats: Någon
nation?
§13 Stefan Kunkel avslutade mötet
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