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Mats Boman (ordf) 
Christian Sköld 
Tommy Larsson 
Helena Grennberg 
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Paula Forslund (studievägledare) 
Emma Kristensen (utbildningsledare) 
Camilla Söderlund (schemaläggare) 

ej närvarande 
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NN (student) 

1. Mötets öppnande samt fastställade av dagordning 
2. Val av protokollförare: Helena Grennberg 
3. Val av justeringsperson: Tommy Larsson 
4. Genomgång av föregående mötes protokoll. Protokollet kan läggas till handlingarna 
5. Behörighetsändring 1KB429. Förslag (att gälla från 2021), tillägg gulmarkerat: 

Alt 1. 120 hp inklusive Biokemisk teknik 10 hp eller Bioteknisk metodik 5 hp. 5 hp kemi/ 
armaceutisk vetenskap/ molekylär bioteknik på avancerad nivå alternativt kursen 

Experimentella metoder i strukturbiologi. Genomgången Biologiska läkemedel I 7,5 hp. 

Föreslagen höjning av behörigheten tillstyrktes, med rekommendation att kursomfattning (i 
hp) läggs till för kursen experimentella metoder i strukturbiologi. 

6. Nya huvudområden som kan användas på K. 
Beslutades att lägga till datavetenskap och medicinsk vetenskap. Nästa översyn av 
huvudområden vt20/tidigt ht20. 

7. l<ursvärderingar och rapporter. Ett antal kursrapporter gicks igenom. Noterades att några 
var för kurstillfällen2018 (hack i rutiner vid Jam Jak som nu är åtgärdade) samt att det för en 
kemikurs var oklart vilket år som avsågs. Övervägande positiva rapporter. Problem främst 
kopplat till schemaläggning (flera kurser, olika grad). Viktigt att laborationer ges tillräckligt 
utrymme, viket är utmanande för kurser med många deltagare. 
Uppdrag: Mats B och kursansvarig för 1KB208 (oorganisk kemi I} träffar Camilla S så snart som 
möjligt inför schemaläggning till vt 20 (kursen ges samtidigt för K, kandKe, kandGeo och lärare). 

8. Alumn undersökning I<. Rapporten, utskickad i förväg, presenterades. Therese You 
redogjorde för hur hon gått tillväga; förutom enkät {1/3 svarande) linkedin för att få en mer 
heltäckande bild av var och som vad alumner är anställda. Mötet noterade att alumnerna i 
hög grad ansåg att examensmål nåtts, samt att de idag önskar att de fått mer träning it.ex. 
muntlig presentation (och annat som ingår i må/kategorierna ''färdighet och förmåga" och 
"värderingsförmåga och förhållningssätt"). Tack till Therese för utmärkt arbete. 



9. Information 
• . Studievägledaren har ordet Självständigt arbete K3, ganska många {20%) som 

troligen inte kommer vara behöriga vt20. Många K-studenter bokar in sig med 
vägledare. Omorganisation bland studievägledarna. 

• Studenterna har ordet. Fråga om behörighet till examensarbete, lite olika bud. 
Utbildningsplanen gäller (total hp). Fråga om behörighet (specifika kurser) för 
3FK214, Analytisk kemi i läkemedelsutveckling. Christian undersöker inför nästa möte. 

• Mats har ordet Programutvärdering om mindre än 2 år. 
• Emma I< Reviderade riktlinjer för kursutvärdering fastställda och publicerade. 

Studium, införande från ht20 

10. Övriga frågor Tack till avgående studentledamot 
11. Nästa möte. preliminärt 3 februari kl 10.15-12 (måste hållas senast 12/2) 
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