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Protokoll	  -‐	  Per	  capsulam	  beslut	  
Institutions	  styrelse	  131113-‐1015	  

	  

Ärendelista	  utsänt	  till	  ordinarie	  ledamöter	  i	  MBWs	  IS	  den	  13	  november	  2013	  

Vid	  omröstningens	  slut	  den	  13	  november	  hade	  ordförande	  tagit	  emot	  röster	  via	  epost	  från:	  
Mikaela	  Behm,	  Tore	  Bengtsson,	  Harald	  Eriksson,	  Ann-‐Beth	  Jonsson,	  Roger	  Karlsson,	  Jessica	  Olsen,	  
Christos	  Samakovlis,	  Eva	  Sverremark-‐Ekström,	  Uli	  Theopold,	  Marie	  Öhman	  

	  

Deltagande	  i	  beslutet:	  Per	  Ljungdahl,	  ordförande;	  Ann-‐Beth	  Jonsson,	  Eva	  Sverremark-‐Ekström,	  Uli	  
Theopold,	  Tore	  Bengtsson,	  Christos	  Samakovlis,	  Roger	  Karlsson,	  Marie	  Öhman,	  Mikaela	  Behm,	  
Harald	  Eriksson,	  Jessica	  Olsen	  

	  

Samtliga	  deltagande	  styrelseledamöter	  gav	  beslutsförslagen	  bifall.	  	  
	  
Angående	  Ärende	  1	  -‐	  doktorandledamöter	  Mikaela	  Behm,	  Harald	  Eriksson	  och	  Jessica	  Olsen	  har	  begärt	  
att	  följande	  röstförklaring	  protokollförs:	  
	  
Vi,	  doktorandrepresentanter,	  ser	  med	  viss	  oro	  på	  den	  höga	  frekvens	  av	  antagningar	  till	  
forskarutbildning	  på	  MBW	  i	  Molekylära	  biovetenskaper	  där	  allt	  laborativt	  arbete,	  manusförfattande	  och	  
tid	  tillgodoräknas	  och	  endast	  disputation	  avses.	  Samtidigt	  som	  det	  är	  bra	  att	  institutionen	  har	  möjlighet	  
till	  att	  göra	  undantag	  från	  den	  normala	  forskarutbildningen	  ser	  vi	  även	  en	  viss	  fara	  för	  att	  främja	  
existensen	  av	  skuggdoktorander.	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  dessa	  antagningar	  är	  undantag	  och	  att	  vi	  inte	  
kommer	  se	  fler	  inom	  den	  närmsta	  tiden.	  Vi	  vill	  också	  förtydliga	  att	  vi	  i	  detta	  fall	  inte	  vill	  försvåra	  eller	  
försämra	  möjligheten	  för	  den	  sökande,	  utan	  vi	  vill	  lyfta	  frågan	  till	  sektionsdekan	  för	  ett	  
ställningstagande.	  Detta	  är	  nu	  gjort	  och	  vi	  yrkar	  bifall	  till	  antagningen.	  
	  
	  
	   ÄRENDE	  

1.	  Antagning	  av	  Bakary	  Maiga	  som	  doktorand	  i	  
Molekylär	  biovetenskap	  
	  
	  
2.	  Byte	  av	  forskarämne	  för	  doktorand	  Sara	  
Skiöld	  
	  

	   BESLUT	  
MBW-‐IS	  beslutar	  att	  anta	  Bakary	  Maiga	  som	  
doktorand	  i	  Molekylär	  biovetenskap	  fr.o.m.	  
2013-‐11-‐01	  
	  
	  
MBW-‐IS	  beslutar	  att	  godkänna	  bytet	  av	  
forskarämne	  för	  Sara	  Skiöld	  till	  molekylär	  
biovetenskap	  

	  

	  

Per	  Ljungdahl,	  ordförande	  


