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Prodekan Fredrik Elinder om doktorandundersökningen,











doktoranderna nöjda med sina handledare, både jämfört med 2010 och i absoluta tal
känner de kan påverka sina projekt
får åka på seminarier
känner ingen eller lite konkurrans från andra doktorander, positivt
vill fortsätta forska efter disputationen
nöjda med individuella studieplanen, men använder den inte
Kursutbudet är mkt dåligt, försämrats sen 2010. Ej nödvändigtvis dåligt, så länge som man
kan hitta de kurser man behöver någonstans, exempelvis på andra universitet
Upplever negativ stress, 2.8 av 5. Mentorer är en möjlig lösning som ska diskuteras.
Landstingsanställda doktorander känner de får sämre handledning, sämre koll på bilden av
vad forskar-utbildningen ska handla om.
Varje institution tillsätter en taskgroup som ska lösa de tre största problemen, i oktober ska
detta vara klart

Consensus FUM, Axel Israelsson Anna Nilsson



Delar upp sig och går på varannan
Kåren, med sina heltidsanställda. Vi kan få hjälp av dem.

Antagningskommiteen vid IMH, Daniel Söderberg



Inget negativt
Välkommen-kit låter som en bra idée

Antagningskommiteen vid IKE, Linnea Sandin, Anna Nilsson



Instämmer med IMH
4 st, lagom många representanter

Core fascility styrgrupp






Jobbar på att göra hemsidan mer tillgänglig
Tydliggöra vilka som ingår i olika grupper av Core, hur man hittar vem man ska kontakta
Lägg upp länk på domfils hemsida
Nu svårare hitta hur boka olika maskiner
Lägg upp alla olika styrelser etc som DOMFIL är med i, på vår hemsida som portal att hitta

IMH styrelse, Simon Jönsson, Sara Bergstrand




Simon borde bli ordinarie istället för Sara
Rektorn ska plocka 10% av myndighetskapital
Ny representant istället för Sara

IKE styrelse, Anna Eskilsson, Stefan Ljunggren, Anna Forsberg
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Mkt myndighetskapital, klaga på den procentsatts som ska läggas som högsta tillåtna, IKE
har mkt myndighetskapital
Doktorandundersökningen: bra överlag.

Anställningsnämnden, Stefan och Linda



Kommer delas in i två grupper, en rekryteringsgrupp, en docenturnämnd
Många pensions-avgångar innebär många nyanställningar

Forsknings och forskarutbildningsnämnden FUN Jenny Vegfors, Simon Jönsson, Angelika Holm, Elin
Karlsson







Kursutvärderingarna summeras av kursansvarige och skickas vidare, vilket känns obra.
Kanske använda som komplement Kurt, system som finns redan för att göra utvärderingar
på nätet.
På filfak har man kursutvärderingar som är öppna, på hemsida kan man se betyg oc
kommentarer för alla att kolla på. Blir en spark i röven för de som håller i kursen. För oss
doktorander är dock de flesta kurser obligatoriska vilket kanske tar bort en del av poängen.
Att läsa kurser vid andra lärosäten borde vara ännu mer ok än nu, när man ibland kan få
höra att man får hålla tillgodo med de kurser som finns här i Linkan
Ammanuens, från T7 till T11, läkarstudenter kan söka för att få göra lite forskning, tanken är
att det ska kunna bli tidigare doktorerande än efter ST och AT är gjorda. FUN går in och
finansierar 50% åt handledaren.

Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten FSM, Ulrika Englund, Caroline Bivik.




Tar emot förslag från IKE och IMH styrelsena, godkänner eller skickar tillbaka med
kommentarer
Forskar-ST tjänster håller på att planeras, kopplas till LARC och inte FUN, vilket innebär att
DOMFIL behöver på något sätt hålla koll på deras kurser med. Eller är det vårt ansvar.
Forum Scientiums finansiering tas över av fakultetsstyrelsen.

Forum för forskarutbildning, Anna Nilsson



Doktorand-enkäten,
Bedömning för vetenskaplig avhandling, guide hur avhandling och disputation kan gå till. På
ett kvalitativt plan.

Universitetsstyrelsen, Daniel Wilhelms




Bengt Westerberg ersätts av Anna Ekström?
Stora investeringar på US, Norrköping, CMIV etc.
Omfördelning av myndighetskapitalet, att dra in mkt 10% innebär att bufferten finns mer
centralt, vilket innebär att pengarna är rörligare.

Allmänt:


Fundera hur länge folk vill sitta
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Ragga upp ny styrelse
Sektionsmöte 22:a Maj

Mötet avslutas
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