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Information om förändringar i FUU
Paulin Andréll, forskare vid avd. för molekylär och klinisk medicin hälsas välkommen som ny
ledamot i FUU. Pauline ersätter Per Ladenvall.
Ny studierektor
Från och med 2015-04-01 blir Lennart Bergfeldt ny studierektor.
Lennart ersätter Helena Forsblad d’Elia som avslutar sin anställning och flyttar till Umeå.
Status – bedömningsmall
Bedömningsmallen för halvtidsseminarier där inga poäng ges, är i bruk.
Status – antagningsgrupp
Lennart Bergfeldt informerade om hur antagningarna granskas vid avd. för molekylär och klinisk
medicin. De vanligaste bristerna är dåligt beskrivna roller för doktoranden och även för de olika
handledarna. Lennart och Jan Borén författar för närvarande en skrivelse som prefekten kommer
att skicka till avdelningscheferna med uppmaningen att inrätta antagningsgrupper vid respektive
avdelningar.
Status – välkomstbrevet
Välkomstbrevet har skickats ut till samtliga doktorander och handledare. Brevet kommer att
uppdateras med Lennart som studierektor och därefter skickar Eva ut brevet till de senast
antagna doktoranderna. Beslutades att avvakta med att skicka ut brevet till ca en månad efter
antagning.
Status - predisputationsuppmaning
Ulrika Islander fick i uppdrag att formulera skrivelsen om att doktoranden bör genomföra en
predisputation med två olika beskrivningar – dels att genomföra predisputationen i så god tid
innan disputationen så att tid för korrigeringar i avhandlingen kan genomföras – och dels som en
form av genrep. Ulrika bollar med Hanna Augustin och presenterar skrivelsen i kommande FUUmöte.
Övrigt
• Lennart Bergfeldt medverkar i en grupp som fått till uppgift att granska den obligatoriska
doktorandkursen.
• Anmodan om nya akademifinansierade doktorandplatser kommer att utlysas 150408 och
skall vara Eva tillhanda 150506. Ulrika, Hanna och Sofia har erbjudit sig att läsa
ansökningarna.
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