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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.

Verksamhetsberättelse 2011/12

§5 Verksamhetsberättelsen för 2011/12 fastställdes.



Val av doktorandrepresentanter för verksamhetsåret 2012/13

§6 MDR beslöt,

 a. Områdesnämnden (1)
 Att välja Carl-Johan Drott som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.

 b. Områdesnämndens arbetsutskott (1)
 Att välja Carl-Johan Drott som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.

 c. Kommittén för utbildning på forskarnivå (1+1)
 Att välja Anica Klockars som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.
 Att välja Marta Kisiel som suppleant från 1 juli 2012.

 d. ALF-nämnden (1)
 Att välja David Berglund som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.

 e. ALF-styrelsen (1)
 Att välja David Berglund som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.

 f. Docenturkommittén (1+1)
 Att välja Johan Lindqvist som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.
 Att välja Anica Klockars som suppleant från 1 juli 2012.

 g. Jämställdhetskommittén (1)
 Att välja Sara Massena som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.

 h. Medicinska kommittén (1+1)
 Att välja Camilla Andersson som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.
 Platsen som suppleant står som vakant.

 i. Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten (1+1)
 Att välja Johan Lindqvist som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.
 Platsen som suppleant står som vakant.

 j. Bibliotekssamverkan M (1)
 Att välja Mårten Lindqvist som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.

 k. Doktorandnämnden (2+2)
 Att välja Johan Staaf som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.
 Att välja Camilla Andersson som ordinarie ledamot från 1 juli 2012.
 Att välja Gustaf Christoffersson som suppleant från 1 juli 2012.
 Att välja Joakim Engström som suppleant från 1 juli 2012.

 



Val av doktorandrepresentant till samverkansstyrelsen för VRs strategiska 
forskningsområde diabetes, EXODIAB (1)

§7 MDR beslöt efter omröstning att välja David Berglund (5 av 6 röster) som 
 ordinarie ledamot från 1 juli 2012. Kandiderade till posten gjorde också Sofia 
 Nordling (1 av 6 röster).
 Röstberättigade ledamöter var: Joakim Engström (IKV), Daniel Ocampo Daza 
 (Neuro), Camilla Andersson (ROS), Johan Staaf (KBH), David Berglund (IGP), 
 Gustaf Christoffersson (MCB).

Presentation av institutionsrepresentanter

§8 Då val på vissa institutioner sker till hösten bordlägges denna punkt till höstens 
 första möte.

Förslag till utfasning av utbildningsbidraget

§9 Maria Hammond informerade kort om den remiss som skickats ut av rektor.
 Sahar Roshanbin berättade om en nationell konferens om forskarutbildning på 
 medicinska fakulteter som hon deltagit vid i Göteborg och de diskussioner som 
 förts där i frågan: 
 Linköpings universitet har avskaffat utbildningbidraget, Efter avskaffandet har 
 man sett positiva effekter  på antalet antagna doktorander, postdocs samt 
 andelen tilldelade medel.
 Johan Staaf väckte frågan om hur en utfasning av utbildningsbidraget skulle 
 påverka MD-PhD-studenter. Dessa studenter får idag stipendium motsvarande 
 halva utbildningsbidraget istället för lön eftersom en riktig lön skulle 
 kunna ställa till problem med CSN pga.  att inkomsttaket eventuellt skulle 
 uppnås och dessa studenter således skulle bli återbetalningsskyldiga.

Förhandsgranskning

§10 Anica Klockars redogjorde för ett förslag från kommittén för utbildning på 
 forskarnivå angående förhandsgranskning av avhandlingar inför disputation. 
 Förslaget är ännu inte färdigt och innan det kan träda ikraft måste  beslut fattas 
 i områdesnämnden. MDR diskuterade för- och nackdelar med en ev. 
 förhandsgranskning.



Informationsträff för nyantagna doktorander/webföreläsning om doktoranders 
rättigheter

§11 Alla var eniga om att det är en bra idé att ordna en välkomstträff för faklutetens 
 nyantagna doktorander, med både social samvaro och matnyttig information. 
 Nuvarande styrelse har dock inte hunnit förbereda något mer konkret 
 förslag att ta ställning till. Föreslås därför att efterträdande styrelse arbetar fram 
 ett förslag, ev. genom att tillsätta en arbetsgrupp.

För långa forskningsförberedande kurser

§12 Media har uppmärksammat ett fall med en ”skuggdoktorand” vid vår fakultet. 
 Studenten i fråga har varit antagen på en 60 hp forskningsförberedande kurs, för 
 att, som hon har uppfattat det, såsmånigom bli antagen som doktorand. Under 
 tiden har studenten fått stipendium. MDR ifrågasatte om liknande kurser 
 överhuvudtaget borde förekomma då det är svårt att säkerställa ett pedagogiskt 
 vettigt innehåll i sådana kurser. Maria Hammond har diskuterat frågan med 
 medicinska sektionen då kurser som den här ligger under grundutbildningen. 
 MDR diskuterade vidare hur prövoperioder av potentiella doktorander går till på 
 institutionerna vid fakulteten, och kom fram till att vissa institutioner sköter sig 
 bra och erbjuder presumtiva doktorander riktiga tjänster i väntan på antagning. 
 Detta gäller dock inte alla institutioner och MDR bör därför arbeta vidare med 
 dessa frågor, på egen hand och tillsammans med representanter från 
 grundutbildningen.

Uppföljning - Obligatoriska kurser

§13 MDR har tidigare verkat för att doktorander ska antas till de obligatoriska 
 kurserna i början av sin utbildning för att ha så stor nytta som möjligt av dessa. I 
 höstas fick vi beskedet att alla doktorander som har varit antagna i minst 6 
 månader när de söker kursen ska få plats. Ledamöterna tillfrågades om så verkar 
 vara fallet. Tyvärr verkar det inte riktigt vara så att alla som varit antagna i 6 
 månader när de sökt till höstens 5-veckors kurspaket har erbjudits en plats. 
 Några har inte kommit in i första antagningen men nu erbjudits en reservplats, 
 men det finns dock de som fortfarande står utan plats. 

Något som också är av vikt för de obligatoriska kurserna är kvaliteten på dessa. 
Sahar Roshanbin rapporterade att man även diskuterade svårigheter med att 
upprätthålla kvalitet i de obligatoriska kurserna på den nationella 
forskarutbildningskonferensen. 
Kort diskuterades att man behöver bli bättre på kursutvärderingar. 
Grundutbildningsstudenterna, ffa på läkarutbildningen, har länge arbetat med att 
förbättra kursvärderingarna under deras utbildning. Föreslogs att man kontaktar 
medicinska sektionen alt. medicinska studierådet för att lära sig mer om hur de 
arbetar med kursvärderingar.



Meddelanden

§14 
 Områdesnämnden
 Maria Hammond informerade om att områdesnämnden har haft ett 

halvdagsinternat, där förutom remissen kring avskaffandet av 
utbildningsbidraget, även mer strategiska frågor diskuterades. En av de saker 
som då diskuterades var hur vetenskapsområdet kan satsa mer på att rekrytera 
och behålla unga, lovande forskare efter att de har gjort sin post doc.

 Kommittén för utbildning på forskarnivå
 Sahar Roshanbin rapporterade vidare från den nationella konferensen om 

forskarutbildning att mycket diskussion hade förts kring hur man lockar läkare 
till att doktorera. Vidare diskuterades att det idag är svårt för doktorander att 
söka till doktorandkurser vid andra universitet, både att hitta dessa och kunna 
ansöka till dem, men också hur universiteten ska sköta finansieringen.

 Doktorandnämnden (DN)
 DN har skrivit ett yttrande angående regeringens förslag till åtgärder för att 

förbättra doktoranders studiesociala villkor, där man lyfter fram att föreslagna 
förbättringar redan har genomförts vid de flesta universitet och att det därför 
skulle leda till föga förbättringar i praktiken.

 DN har även anordnat en diskussion med rektor angående hur vi kan dra nytta 
av att vi är ett så brett universitet för att förbättra kvaliteten i 
forskarutbildningen. 

 
 Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
 Maria Hammond meddelade att FDR haft årsmöte och valt en ny styrelse.
 
 Medicinska sektionsrådet (MSR)
 Inga meddelanden.

 ALF-nämden/-styrelsen 
 Inga meddelanden.

 Docenturkommittén
 Ingen representant var närvarande.

 Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet
 Inga meddelanden.

 Jämställdhetskommittén
 Ingen representant var närvarande.
 



 Övriga meddelanden
 Inga övriga meddelanden.

Nästa möte

§15 Nästa möte beslutades bli den 4/9 kl 12. Möteslokal meddelas senare, men mötet 
hålls antagligen på Akademiska sjukhuset.

Övriga frågor

§16 Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

§17 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet avslutat.

_______________________  _______________________
Maria Hammond, ordförande  Joakim Engström, sekreterare
(vid protokollet §10-17)   (vid protokollet §1-9)

     
_______________________
Sahar Roshanbin, justerare      


