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Formalia

§1 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet öppnat.

§2  Sahar Roshanbin valdes till justerare av protokollet.

§3 Föredragningslistan fastställdes.

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes.



Meddelanden
§5 
 Områdesnämnden
 Information av beslut om ombyggnation av Rudebeck och BMC.

 Kommittén för utbildning på forskarnivå
 Annica Klockars beskrev en viss oklarhet kring vilka regler som gäller vid 

halvtidskontroll samt disputation. 
 Annica meddelade att forskarutbildningskommittén arbetar med ett elektronisk 

ansökningsformulär till de obligatoriska forskningskurserna istället för dagens 
manuella. 

 Till sist berättade Annica om förändring kring huvudhandledares samt 
bihandledars akademiska kompetens. Numera måste huvudhandledaren vara 
docentkompetent.

 Doktorandnämnden (DN)
 Per Löwdin berättade kort om Prorektorsvalet.

 Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
 Ingen representant var närvarande.
 
 Medicinska sektionsrådet 
 Johan Lindqvist har fortsatt arbeta på en sammanfattning om MDR. 

 ALF-nämden/-styrelsen
 David Berglund berättade att MDR har lämnat ett förslag till ALF-nämnden om 

ersättning för olika uppdrag för PhD-studenter som finansieras via ALF-medel. 
ALF-nämden har beslutat att ersätta Davids uppdrag i ALF-styrelsen med fem 
ALF-dagar. Övriga uppdrag som exempelvis MDR är under förhandling.

 
 Docenturkommittén
 Fatima Petersson kommer fortsätta som studentrepresentant i 

docenturkommittén. Fatima har önskat att få sina resor ersatta under 
vårterminen då hon bor i Stockholm och endast reser till Uppsala på uppdrag av 
MDR. 

 MDR beslutade att ersätta Fatima med ca 300 SEK för resor med tåg mellan 
Stockholm och Uppsala under vårterminen 2012.

 Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet
 Johan Lindqvist beskrev de senaste rekryteringarna.
 
 Biblotekssamverkan M
 Kort info om BMC:S bibloteksflytt.

 Övriga meddelanden
 Inga övriga meddeladen.



Obligatoriska kurser
§6 
 Ulf Eriksson har klargjort det som skrevs i föregående protokoll ang. att 

utländska doktorander känner sig orättvist behandlade när det gäller ISR-kursen 
(Introduction to Scientific Research) och vilket språk den ges på. 
Introduktionskursen hålls numera på engelska vid båda kurstillfällena vilket 
borde lösa problemet som beskrevs i tidigare protokoll.

 Hemsidan kommer även att uppdateras för att bättre klargöra vilka kurser som 
måste läsas för att få ut doktorsexamen samt hur många kurspoäng som behövs.

 MDR ämnar att försöka stimulera Forskarutbildningskommittén till att fatta ett 
formellt beslut om att få PhD-studenter att söka de obligatoriska kurserna samt 
delta på dessa under det första året.

 MDR föreslår även att en avgift tas ut av institutionen ifall doktoranden inte 
påbörjar kursen trots att han/hon meddelat att han/hon ska göra så. Dock anser 
MDR att det är ytterst viktigt att det går ut information om denna avgift innan, 
liknande systemet finns redan för den pedagogiska kursen.

ALF-nämden/-styrelsen
§7 
 Medicinska studenterna har accepterat att MDR förfogar över de två ordinarie 

platserna i ALF-nämnden och ALF-styrelsen.
 MDR beslutade om att (Maria fixar) .
 MDR beslutade om att (Maria fixar).
 
Övriga frågor

§8 
 MDR beslutade att adjungera Fanny Lundberg till MDR.

Vårterminens möten

§12 Nästa rådsmöte äger rum tisdagen den 7/2, kl 12.00 på BMC. Lokal meddelas 
 senare.

Mötet avslutas

§13 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet avslutat.

_______________________  _______________________
Maria Hammond, ordförande  Joakim Engström, sekreterare

     
_______________________
Sahar Roshanbin, justerare  


