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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
Maria Hammond delgav en diskussion om professorer efter pensionsålder.
Endera transfereras professuren till emeritusstatus eller senior professor. Seniora
professorer behåller sin anställning vid universitetet och innebär således en
kostnad. Därför är vetenskapsområdet mycket restriktiva med seniora
professurer.
Fortsatta diskussioner om titeln excellenta lärare. Arbetsutskottet (AU) har
tilssatt en grupp som ska titta närmare på de specifika kraven som ska gälla för
vårt vetenskapsområde.

AU har också utsett en arbetsgrupp som ska titta närmare på
vetenskapsområdets resursfördelningssystem för forskning. AU önskar ha med
en doktorandrepresentant i gruppen. MDR utsåg David Berglund som kandidat
till att ingå i gruppen.
Kommittén för utbildning på forskarnivå
Sahar Roshanbin gick kort igenom att kommittén kommer införa obligatorisk
kurs för samtliga handledare. Detta gäller endast huvudhandledaren idag.
Sahar berättade om en kurs med arbetsnamnet ”Medicine for dummies” och som
kommer vara en form av crash course för doktorander som ej har medicinsk
bakgrund men nu doktorerar vid medicinska fakulteten.
Kommittén har avsatt 100 000 SEK till SciLife-kursen ”Computational Methods
for Massive Parallel Sequencing. Dock erhåller doktorander vid Uppsala
Universitet inga fördelar, vare sig förtur i antagningen eller reducerad
kursavgift, för detta. FUK kommer ev. dra in finansieringen.
Mycket av tiden i FUK åtgår till att anta doktorander. Därför planeras ett
heldagsmöte möte för att diskutera övriga frågor.
Doktorandnämnden (DN)
Maria Hammond berättade att doktorander från tredje land som vill läsa kurser
på grund- eller avancerad nivå som en del av sin (avgiftsfria)
doktorandutbildning behöver betala en avgift. Detta anser doktorandnämnden
vara mycket olyckligt då det verkar vara mer av ett administrativt problem än ett
ekonomiskt.
Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
Ingen representant var närvarande.
Medicinska sektionsrådet
Ingen representant var närvarande. Studiebevakarna har dock via mail
uppmuntrat studenter att nominera kandidater till universitetets
jämställdhetspris.
ALF-nämden/-styrelsen
David Berglund berättade kort om ett forskningsprogram kallat U-CARE, där
välbefinnandet hos svårt sjuka patienter och deras anhöriga kartläggs via en
Internet baserad plattform.
Docenturkommittén
Ingen representant var närvarande.
Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet
Johan Lindqvist berättade kort om de senaste rekryteringarna.

Biblotekssamverkan M
Ingen representant var närvarande.
Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

Val av representant till jämställdhetskommittén
§6

MDR beslöt att välja Sara Massena, MCB som representant till
jämställdhetskommittén.

”Igångsättningsmånader” vid föräldraledighet
§7

Maria Hammond informerade om Uppsala Universitets föräldrapolicy. Per
Löwdin berättade att ingen doktorand sökt igångsättningsmånader från
Med/Fak. Dock är detta inte helt ovanligt på Tek/Nat.

Rektors besök inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci
§8

Maria Hammond kommer representera MDR i ett kommande rektorsbesök vid
vetenskapsområdet.

Flytt, framtidens forskningslokaler
§9

Bordlägges till nästa möte då Mårten Lindqvist ej var närvarande.

ALF-medel till strategiska satsningar
§10

David Berglund berättade kort om ALF-systemet.
Under den senaste ALF-mötet framkom att det finns ett överskott på ca 5-7
miljoner SEK för strategiska satsningar. Detta kommer beslutas på nästa ALFmöte. MDR diskuterade olika potentiella idéer.

Val av valberedning
§11

Bordlägges till nästa möte.

Vårterminens möten
§12

Vårterminens möten kommer ske, onsdagen 21/3 på sjukhuset, onsdagen 18/4
på BMC, tisdagen 15/5 på sjukhuset (årsmöte) samt onsdagen den 13/6 på
BMC. Lokaler meddelas senare. Alla möten hålls som lunchmöten.

Övriga frågor
§13

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas
§14

Ordförande Maria Hammond förklarade mötet avslutat.

_______________________
Maria Hammond, ordförande

_______________________
Sahar Roshanbin, justerare

_______________________
Joakim Engström, sekreterare

