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Ärenden     
 
1. Mötet öppnas    Ordförande hälsar välkommen  
 
2. Justeringsperson   Nora Ausmees utses att justera dagens protokoll 
 
3. Föregående mötes protokoll Gås igenom vid nästa möte. 
 
4. Meddelanden   Forskarutbildningens hemsidor nu översatta till engelska. Eric 

Warrant ska granska denna översättning och meddela 
studierektorerna ev. ändringar och korrigeringar. 

 
     Studierektorerna lämnar feedback på dokumentet om 

rekryteringsförfarande till Emme Kritzberg som slutredigerar och 
vidarebefordrar till prefekten. 

 
     Per Lundberg meddelade att fakulteten i vår kommer att anordna 

ett möte för studierektorer och prefekter kring den individuella 
studieplanen som formellt verktyg för att försäkra oss om en 
juridiskt säker och utbildningsmässigt god handledning och FU. 

 
4. BLAM 2014   Nora och Per meddelar att registrerings- och anmälningssidan till 

vårens BLAM nu är öppen. Plenary speakers är klara, en 
vetenskaplig journalist och en forskare från LiU. 

 
5. Doktorandsamtal och hand- 
ledarkommitté    Eriks Svensons skrivelse diskuterades. Mötet konstaterar att 

många av de frågor Erik berör redan är utredda, men att det 
återstår en del att se över, t.ex. blanketterna för doktorandsamtal. 
Studierektorerna får i uppdrag att se över dessa. 

     Mentorns roll diskuterades. Bl.a. påpekades att det i första hand 
inte är mentorns uppgift att kalla till möte med doktoranden om 



inte doktoranden själv tar initiativ därtill. 
 
6. Checklista vid doktorandsamtal Studierektorerna modifierar och uppdaterar den något inaktuella 

checklistan. 
 
7. FUN:s updrag och vision  Erik Svenssons skrivelse diskuterades. Flera olika idéer om FU i 

allmänhet och FUN i synnerhet bollades, bl.a. den eviga frågan 
om det svåra uppdraget att ha en gemensam FU för hela biologin 
med sin stora bredd och mångfald. 

 
     Beslut: Studierektorerna ordnar ett längre FUN-möte i vår för 

"brainstorming" och otvungna diskussioner vars syfte är att 
utmejsla förslag tydligare och konkreta visioner om  

 
8. Mötet avslutas   Karin tackar för idag och avslutar dagens möte.  
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