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Information om förändringar i FUU
Fredrik Spak går i pension och lämnar FUU med omedelbar verkan. Han ersätts inte eftersom
Anna Ekman, som kommer från samma avdelning, är ledamot i vårt utskott.
Halla Björnsdottir, doktorandrepresentant disputerar i juni och Eva skall kontakta
doktorandrådet för att be om hjälp att hitta en ersättare.
Information om ersättning för projektbundna utbildningsplatser och introduktionskursen
Akademistyrelsen har flaggat för att man ev. kommer att minska subventionering av de
projektbundna doktorandplatserna från dagens 70% till 60%. Eva kontrollerar om inst. kan
använda medel för institutionsbundna platser för att täcka upp ev. förlust.
Anna Karlsson informerar om att antalet deltagare i introduktionskursen minskar och f.n är 75
stycken anmälda till höstens kurs. I FUR har en grupp fått i uppdrag att utvärdera
Introduktionskursen och Anna skall i ett kommande möte få del av resultatet.
Status – antagningsgrupp
Punkten bordläggs till nästa möte eftersom Lennart Bergfeldt befinner sig utomlands.
Status – uppmaning till predisputation
Ulrika får i uppdrag att översätta brevet till engelska och även göra små korrigeringar.
Hur skall FUU arbeta vidare?
Vi anser att man bör fokusera på de kliniska doktorandernas situation. I den enkät som Hanna
Augustin och Kjell Torén genomförde för ett par år sedan framkom brister vad gäller tid,
handledning och även upplevelsen av diskriminering p.g.a. kön, Hanna ombeds att berätta om
resultatet av enkätundersökningen vid nästa FUU-möte.
Anna Karlsson har nyligen medverkat (som representant från FUR) i ett europeiskt
forskarutbildningsmöte i Belgrad. En stark synpunkt, som genomsyrade mötet, var att
”forskarutbildningen förbättras genom att förbättra handledarna”. Vid KI finns exempel
på framgångsrik handledarutbildning och handledarutvärdering (se länk), som skulle
kunna användas som inspiration för liknande kurser/utvärderingar vid SA.
Paulin Andrell uppmanade oss att inbjuda Anna Nilsdottir, FOU-chef till ett av våra möten. Inom
AT-utbildningen upplever man likande problem som i forskarutbildningen vid SA.
Nästa möte blir någon gång i september, Åsa skickar en Doodle.
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