SAHLGRENSKA AKADEMIN

Minnesanteckningar 2016-06-08
Forskarutbildningsutskottet (FUU) vid institutionen för medicin
Närvarande: Åsa Tivesten, Lennart Bergfeldt, Ulrika Islander, Anna Ekman, Paulin Andréll,
Eva Sjögren Nilsson och Hanna Augustin
Information från FUR
• Arbetsgrupp är tillsatt för kartläggning och utvärdering om de projektbundna
doktorandplatserna vid Sahlgrenska akademin. Från Institutionen för medicin ingår Hanna
Augustin i arbetsgruppen, samt Anna Karlsson som vice dekan.
•
•
•

Christina Jern har informerat om det avtal som finns för kliniska doktorander om uttag av tid
för forskning (vid ansökan med 6 mån framförhållning). Eva mailar ut avtalet till våra forskare
och doktorander vid institutionen för medicin.
Budget-förslaget för 2017 innehåller ny-gamla (alumni-verksamhet) och nya poster
(Handledarutbildning, karriärplanering, validering och certifiering), samt budgetposterna för
utbildningsplatser och för kurser på forskarnivå.

Uppföljning av kvalitetsförbättrande åtgärder
Det bestämdes att en förfrågan skulle ges till avdelningscheferna om hur arbetet med etablering av
grupp för förgranskning av doktorandprojekt går. Följande fick i uppdrag att kontakta respektive
avdelning:
Hanna Augustin - Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Anna Ekman - Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Ulrika Islander – Avd för Rheumatologen
Framtida frågor att driva för FUU
De kliniska doktorandernas situation är fortfarande aktuell. Anna Nilsdotter (FOU-chef på SU) – bjuds
in för att informera om arbetet de gjort inom SU. Paulin kollar förslag på tider med Anna (från mitten
av september).
För information
Uppmuntran om översättning av bedömningsmall vid halvtiden till engelska har skickats till vice
dekanus.
Övrigt
Eva leder rapport om översyn av administrationen för forskarutbildningen. Det som framkommit är
exempelvis att:
- administrationens innehåll skiljer sig åt mellan avdelningarna.
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•
•

det finns otydlighet i vad administratören ska göra och vad som åligger handledare och
doktorand.
Rapporten kommer innehålla förslag till lösning.
•
•
Protokollförare
Hanna Augustin
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