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Formalia
§1

Ordförande Sahar Roshanbin förklarade mötet öppnat.

§2

Maria Hammond valdes till justerare av protokollet.

§3

Föredragningslistan fastställdes.

§4

Föregående mötesprotokoll godkändes.

Meddelanden
§5

Fakultetsnämnden:
Sahar Roshanbin informerade om diskussionerna om så kallade Assistant
professors. Mer information kommer på nästa möte.
Forskarutbildningskommittén (FUK)
Ananay Roy deltog ej på mötet och såldes återgavs ingen information från FUK.
Doktorandnämnden (DN)
DN har haft årsmöte och valt en ny styrelse. Ny ordförande blev Jenny
Liljeholm Ehnberg från teologiska doktorandrådet.
Organisationsutredningen har varit ett återkommande ämne på DN:s möten där
Magnus Gulliksson från juridiska doktorandrådet medverkat. Utredningen har
framförallt handlat om hur universitetets skall organiseras och hur dess ledning
skall fungera. Mer information kommer ges på nästa möte.

Med anledning till att bland annat Lunds universitet har avskaffat
utbildningsbidraget diskuterades en skrivelse till Uppsala universitetsledning där
DN motsätter sig användandet av denna typ av finansiering även på Uppsala
universitet. Skrivelsen redovisas i sin helhet på nästa möte.
Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
Ingen representant närvarande.
Övriga meddelanden
Inga övriga meddelande.
Handledarutbildning
§6

Fakultetsnämnden vill utöka introduktionskursen för handledare från nuvarande
tre timmar till en hel dag. MDR är positiva till detta då rådet tror detta kan öka
den totala kvalitén på doktorandutbildningen.

DARMADA
§7

Sahar Roshanbin samt Alexander Hellquist (FDR) har utvärderat webenkäten.
Där har framkommit att DARMADAN tyvärr hålls för sällan. MDR har därför
som mål att hålla denna vart annat år.

Lathund för nya doktorander
§8

MDR beslutade att justera samt göra tillägg till den befintliga lathunden för nya
doktorander. En uppdaterad version kommer presenteras på nästa
möte.

Valberedning
§9

Maria Hammond ålades att granska MDR:s stadgar inför kommande årsmöte.

Forskarutbildningskurser
§10

En enkät rörande de obligatoriska doktorandkurserna kommer skickas ut till alla
doktorander på Med/Fak. Detta då MDR samt FDR vill få en uppfattning om
vad doktoranderna egentligen tycker.

Arvodering
§11

Fakultetsnämndens valberedning har fått ett förslag från MDR om arvodering.
Beslut väntas till nästa MDR-möte.

Övriga frågor
§12

Inga övriga frågor.

Nästa möte
§13

Nästa rådsmöte äger rum torsdagen den 16 juni.

Mötet avslutas
§14

Ordförande Sahar Roshanbin förklarade mötet avslutat.

_______________________
Sahar Roshanbin, ordförande

_______________________
Maria Hammond, justerare

_______________________
Joakim Engström, sekreterare

