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Formalia

§1 Ordförande Sahar Roshanbin förklarade mötet öppnat.

§2  Linda Sandin valdes till justerare av protokollet.

§3 Föredragningslistan fastställdes.

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes.

Meddelanden

§5 Områdesnämnden:
 Sahar Roshanbin informerade om diskussioner kring en tilltänkt 

universitetsutbildning för kiropraktorer samt naprapater då dessa båda 
yrkeskategorier numera innehar yrkeslegitimation. Dock ansåg 
Områdesnämnden (ON) sig ej ha tillräckligt med vetenskaplig evidens för dessa 
yrken och ansåg således ej kunna ge stöd för ett bifall angående 
universitetsutbildning av kiropraktorer och naprapater.

 
 Budgetöverskottet diskuterades åter igen. Detta överskott gäller såväl på 

forskningsnivå som grundutbildningsnivå. Prefekterna har fått en önskan från 
ON att utöva påtryckningar på respektive institution att se över sina utgifter. Ny 
utredning kommer i juni. 

 



 Ny information om MD-PhD-programmet. Som nämnts i tidigare MDR-
protokoll är detta tänkt att gälla från termin sex för medicinstuderande. En 
studierektor måste utses och Peter Bergström nämndes som kandidat. Stellan 
Sandler har utsetts av ON att leda utredningen.

 Information om en ny forskningsförberedande kurs gavs. Denna är ej tänkt att 
ha fokus på forskning ur ett naturvetenskapligt perspektiv utan mer ur ett 
filosofiskt och etiskt perspektiv med exempelvis Brott och Straff som litteratur. 
Start av denna kurs är inte helt fastslagen och mer information kommer.

 Forskarutbildningskommittén (FUK)
 Även här gavs information om MD-PhD, var god se ovan.

 Ananay Roy återgav information om den obligatoriska handledarutbildning som 
alla nya handledare måste genomgå för att få handleda PhD-studenter. Enl. 
uppgift har exempelvis KI en veckas utbildning medan Uppsala Universitet 
enbart har en halv dag. Dock visade FUK föga intresse av att utöka 
handledarutbildning i dagens läge vilket MDR ställde sig kritiska emot. Detta 
tas upp som en separat punkt på nästkommande MDR-möte.

 Doktorandnämnden (DN)
 Joakim Engström informerade om kommande rektorsval och att en 

hörandeförsamling nu valts.

 Information gavs om att bibloteksrådet ersätter bibloteksstyrelsen och att 
biblotekssamverkan ersätter bibloteksnämnderna. MDR har fått i uppgift att 
tillsammans med FDR utse en representant till biblotekssamverkan. Sahar 
Roshanbin tar upp detta på nästa FDR-möte.

 Till sist återgavs vad DN tyckt om den gemensamma databas med 
forskarutbildningskurser som MDR diskuterat. DN lovade ta upp detta som en 
punkt under nästa möte.

 Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
 Ingen representant närvarande.

 Övriga meddelanden
 Inga övriga meddelande.

DARMADA

§6 Sahar Roshanbin informerade om DARMADAN. En enkät om hur intressant 
årets DARMADA varit har skickats ut och återkommit med hög svarsfrekvens. 
Den visade att årets DARMADA varit mycket uppskattad, men att denna typ av 
arbetsmarknadsdag borde återkomma varje år istället för var fjärde. En 
fullständig sammanställning av enkäten kommer redovisas på nästa möte.



Lathund för nya doktorander

§7 MDR anser att denna lathund bör uppdateras och utvecklas ffa med:
 -Ny lönestege.
 -Mer löneinfo.
 -Kort guide inför halvtidsbedömning / licentiatexamen.
 Då detta behöver förberedas beslutar rådet därför att bordlägga frågan till nästa 

möte.

Fyllnadsval

§8 Vakant plats:  Sekreterare.
 Joakim Engström meddelade sitt intresse och rådet valde således honom till ny 

sekreterare.

Arvodering

§9 Arvoderingen till Ordförande samt Vice Ordförande i MDR har tidigare varit 
under en prövotid och därför kommer ett nytt dokument sammanfattas med 
önskan om förlängd alternativ permanent arvodering till rådet då det fortsatt är 
svårt att locka nya doktorander till denna typ av förtroendeuppdrag. Sahar 
Roshanbin tar kontakt med TEK/NAT som enligt Per Löwdin har arvodering till 
sitt doktorandråd.

 Även sammanträdesarvodering diskuterades och Sahar Roshanbin tar med 
denna fråga till ON.

Övriga frågor

§10 Sahar Roshanbin informerade om att internationella doktorander som är icke 
svensktalande har visat intresse för MDR. Därför beslutade styrelsen att från och 
med nästa MDR-möte hålla detta på engelska. Detta innebär att kallelser 
kommer sändas ut på både svenska och engelska och att hemsidan bör i sin 
helhet översättas.

 Per Löwdin meddelade att TEK/NAT:s doktorandråd sedan några år redan håller 
sina möten på engelska och ansåg det vara lämpligt att rådfråga TEK/NAT:s 
doktorandråd. Sahar Roshanbin tar upp frågan med lämplig person.

Nästa möte

§11 Nästa rådsmöte äger rum tisdagen den 3 maj.

Mötets avslutande

§12 Ordförande Sahar Roshanbin förklarade mötet avslutat.



_______________________  _______________________
Sahar Roshanbin, ordförande  Joakim Engström, sekreterare
     

_______________________
Linda Sandin, justerare  


