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Information om förändringar i FUU
Halla Björnsdottir avgår som doktorandrepresentant och ersätts av Malene Winther, som är doktorand vid
avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning.
Marit Stockfelt avgår som doktorandrepresentant för de kliniska doktoranderna och hon kommer att undersöka
om intresse av att ersätta henne finns i doktorandgruppen.
Utlysning av institutionsbunden doktorandplats – formulering av annons.
Sedan tidigare har prefekt Hans Carlsten beslutat att de 2,5 platser som institutionen har skall reserveras till
nyrekryterade lärare. Vid avd. för molekylär och klinisk medicin skall Giovanni Solinas tilldelas en av platserna, som
skall vara tillsatt innevarande år.
Prefekterna har beslutat att utlysa en doktorandplats som finansieras till 70% av institutionen och 30% av
forskargruppen, och vi har fått i uppdrag att formulera annonstexten.
Vårt förslag är att definiera yngre forskare med att de skall ha avlagt doktorsexamen mellan tre år och tio år innan
ansökan. Avräkning kan ske enligt VRs regelverk. Vi förslår också att självständig forskning och hög aktivitet skall
vara viktiga kriterier men att nationella forskningsanslag inte skall vara ett krav.
Presentation av enkätresultat
Hanna Augustin redogjorde för resultatet av den enkät som skickades ut till institutionens doktorander 2011. Det
mest anmärkningsvärda var att 27% av de kvinnliga doktoranderna kände sig förbigångna pga kön samt att de
kliniska doktoranderna upplevde att de hade svårt att få forskningsledigt. Undersökningen har resulterat i en
vetenskaplig artikel som förhoppningsvis kommer att publiceras inom kort.
Beslutades att FUUs nästa fokus blir att diskutera och komma fram till något konkret som kan stärka de kliniska
doktorandernas situation.
Förhandsgranskning av doktorandansökningar vid avdelningarna
Frågan bordläggs till nästa möte
Predisputation
Efter prefekt godkänt predisputationsuppmaningen, beslutades att Eva Sjögren Nilsson skickar ut dokumentet
(bifogas minnesanteckningarna) till doktorand och handledare i samband med att anmälan om disputation
inlämnas (4 månader innan disputation).
Nästa möte blir någon gång i november, Åsa skickar en Doodle.
Vid datorn, Eva Sjögren Nilsson
www.medicine.gu.se

SAHLGRENSKA AKADEMIN

Hej!
Du har anmält att du skall disputera och vid vår institution rekommenderar prefekten att man
genomför en predisputation i form av ett seminarium. Predisputationen är en avstämning av
doktorandens kompetens och kunskaper inom ämnesområdet, samt avhandlingens vetenskapliga
kvalité och omfång. I samband med predisputation belyses även eventuella kunskapsluckor som kan
åtgärdas.
En predisputation kan förslagsvis gå till på följande sätt: Huvudhandledaren ansvarar för och tar
initiativet till att predisputation genomförs. Doktoranden förbereder en presentation med introduktion
av ämnet samt redovisning av avhandlingens delarbeten. Huvudhandledaren utser lämpliga personer
med god ämneskompetens för avhandlingens olika delarbeten. Dessa ”opponenter” får i god tid inför
predisputationen var sitt delarbete och ansvarar för att ställa relevanta frågor om respektive delarbete.
Tips ges också på hur presentationens innehåll och layout eventuellt kan förbättras.
Predisputationen bör genomföras i så god tid att synpunkter som framkommer kan beaktas innan
disputationsakten. Doktoranden och huvudhandledaren beslutar gemensamt om predisputationen skall
förläggas före tryckning av avhandlingen (alternativ 1, se tidsaxel nedan), eller strax före disputation
(alternativ 2).
Alternativ 1: Fördelen med tidigt förläggande av predisputationen är att eventuella förändringar i
ramberättelse och opublicerade manuskript kan göras före tryckning av avhandlingen.
Alternativ 2: Fördelen med sen predisputation är att doktoranden ges ett genrep strax före
disputation.

Lycka till!
önskar Forskarutbildningsutskottet vid institutionen för medicin
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THE SAHLGRENSKA ACADEMY

Dear PhD Student,
You have submitted an announcement regarding your disputation to the Academy Office. At the
Institute of Medicine, the Head of the Institute recommends a pre-public defence seminar to be held.
The pre-public defence seminar is a reconciliation of the doctoral student's skills and knowledge in the
subject area, as well as of the scientific quality and scope of the thesis. The pre-public defence seminar
is also to highlight any knowledge gaps that can be addressed prior to the public defence.
A pre-public defence seminar may tentatively be performed as follows: The main supervisor is
responsible and takes the initiative to implement the pre-public defence seminar. The doctoral student
prepares a presentation with an introduction of the topic and presentation of the papers included in the
thesis. The main supervisor appoints suitable persons with good subject knowledge in relation to the
papers. These "opponents" are given time to read the paper in advance and are responsible to ask
relevant questions about their appointed paper. Tips are also given on how the presentation content
and layout may be improved.
The pre-public defence seminar should be performed in good time so that the views expressed can be
taken into account before the disputation. The PhD student and the main supervisor jointly decide if
the pre-public defence seminar should be performed before the printing of the thesis (option 1, see
timeline below), or shortly before the public defence (option 2).
Option 1:

The advantage of performing the pre-public defence seminar at the early time-point is
that any changes in the summarising chapter and unpublished manuscripts can be done
before the printing of the thesis.

Option 2:

The advantage of a later pre-public defence seminar is that the doctoral student is given
a ‘dress rehearsal’ just before the public defence.

Good luck!
from Forskarutbildningsutskottet at the Institute of Medicine
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