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UPPSALA 
UNIVERSITET 

Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten 

Box 256, 
751 05 Uppsala 

Besöks adress: 
Segerstedthuset, 
Dag Hammarskjölds väg 7 

Organisationsnr: 
202100-2932 

Protokoll Programråd 

2020-04-21 

Programråd för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär 
bioteknik · 

Tid: 13.15 - ca 16.00 
Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67423683054 

Närvarande: 
Hannes Thorell (lämnar 
efter punkt 4) 
Tanya Al-Khafaf (lämnar 
efter punkt 4) 
Tobias Giertz 
Jenny Eriksson 
Marcus Westholm 
Frida Kesselstrand 

Dagordning 

Camilla Söderlund 
Karin Stensjö 
Lena Henriksson 
Ö1jan Stenflo, 
Jan Andersson 
Sara Rosenquist 
Emma Svensson 
Sanna Koskiniemi 
Samuel Zargan 

1. Mötet öppnas. Val av justeringsperson (Jan) 
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet via 
Zoom. Sara skriver anteckningar och Sanna valdes till 
justeringsperson. 

2. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1, Sara) 
Ordförande går igenom föregående protokoll. 

3. Uppföljning av kurser period 2, 2019 inklusive Röda 
tråden på X 

Utvärderingar för respektive årskurs presenteras av Jan och röda 
tråden presenteras av Tanya och Hannes. 

Åk 1 
Linjär algebra och geometri I 

Grundläggande kemi 

En variabelanalys 

Kursrapport och 
kursvärdering saknas. 
Genomströmning har 
förbättrats. En svag positiv 
utveckling. 
Utvärderas period 3 
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Röda tråden för åk 1 (Tanya) 
Linjär algebra kopplar till programmering. 
Envariabelanalys kopplar till flervariabelanalys men inte så 
tydligt till arbetsliv. 
Grundläggande kemi har tydlig koppling till bioteknik och 
molekylärbiologiska processer. 

Åk2 
Flervariabelanalys 

T ransformmetoder 

Beräkningsvetenskap I 

Röda tråden för åk 2 (Tanya) 

Svagare resultat än 
föregående år. 
Saknar kvantitativ data 
från kursvärderingen i 
kursrappmien 
Fungerar bra men få 
assistenter på laborationer 

Studenterna upplever en stark koppling mellan 
berälmingsvetenskap I och programmet både för kommande 
kurser och arbetsliv. För transformmetoder hade studenter svåii 
att se koppling och kursen är mer svårförstådd. För 
flervariabelanalys hade studenter svåii att se koppling till 
kommande kurser och arbetsliv. 

Åk3 
Databastelmik I 

Industriell ekonomi 

Fungerar bra och är 
uppskattad. 
Funkar bra och 
relevant. 

Tillämpad fysik för molekylär biotelmik Svagt omdöme. 

Röda tråden för åk 3 (Hannes) 

Behöver följas upp. 
Saknar kopplingar till 
biotelmik. Jan tar 
kontakt med 
institutionen om 
bemanning på kursen. 
Kursen diskuteras 
vidare på nästa 
programråd. 

Industriell elsonomi ser många syftet med. Stark koppling till 
arbetslivet. Studenter upplever att det finns koppling mellan 
kursen databasteknik I och programmet. 
Studenter saknar koppling till programmet för tillämpad fysik 
för molekylär bioteknik. Att kursnamnet innehåller "tillämpad" 



) 

) 

OrganisationsN A Tnr: 
202100-2932 

3(7) 

stämmer inte med innehållet som är mer av grundläggande ellära 
och därav blir studenterna missnöjda när innehållet inte stämmer 
med kursnamnet. 

Åk4 
Molekylär och statistisk mekanik 
Mikrobiella reglermekanismer 
Processteknisk modellering 
Statistisk slutledning för bioinformatik 
Datoriserad bildanalys I 
Proteomik och metabolomik 

Röda tråden för åk 4 (Hannes) 

Fungerar bra 
Fungerar bra 
Fungerar bra 
Spretig utvärdering 
Fungerar bra 
Några oklarheter men 
åtgärder är planerade 
för att fungera bra 
nästa åt 

Proteomik och metabolomik kopplar till bioinformatik men ser 
inte koppling till bioteknik. Statistisk slutledning för 
bioinformatik har lite spretiga svar och vissa studenter har svårt 
att se tydlig koppling till programmet och bioinformatik. 
Datorisera bildanalys kopplas väl och funkar bra. 
Mikrobiella reglermekanismer fungerar bra och kopplar väl
Processteknisk modellering kopplar till programmet. Statistisk 
slutledning för bioinformatik har varierande svar när det gäller 
koppling. 

Åk5 
Tillämpad molekylär biofysik 
Tillämpad bioinformatik 

Molekylär bioteknik för produktion 

Tillvalskurs: 
Optimeringsmetoder 

.; 
' 

Fungerar bra 
Studenterna upplevde 
problem med projekt
och gruppindelning. 
Några studenter hade 
problem med projekt 
som utfördes vid 
TestaC p.g.a. olika 
förkunskaper. 

Få studenter 
registrerade och 
programrådet behöver 
inte utvärdera 
tillvalskurs på samma 
sätt som andra kurser i 
programmet. 
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4. Slutsatser från Rödatråden-projektet (bilaga 3, Tanya, 
Hannes, William) 

Generellt åk 1: Nöjda studenter och inga specifika förväntningar 
på programmet. Förvånade över mycket matematik och 
programmering. Fle1ialet studenter har inte läst studieplanen 
innan de söker programmet. Spridda åsikter kring behovet av 
baskurs i matematik beroende på om man läst Ma4 eller Ma5 på 
gymnasiet. 

Förslag att ta med pie-diagram över fördelningen 
matematik/programmering mm i utbildningskatalogen. 

Generellt åk 2: Studenter ser flera parallella röda trådar som de 
ser kommer vävas samman till senare årskurser. 

Generellt åk 3: Studenter når stadiet där ingenjörsmässiga och 
bioteknikblocken böijar gå ihop lite mer. 

Generellt åk .4: Tydlig röd tråd men hade gärna sett den röda 
tråden tidigare i programmet. Kvantmekanik och kemisk 
bindning saknas i programmet och vissa studenter tycker 
industriell ekonomi är onödig. Ett förslag är att göra kurserna 
valbara i åk 3. Biologisk mångfald har studenter svåli att se 
syftet med i nuläget. Ingen åtgärd föreslås . 

Generellt om röda tråden (Hannes och Tanya) 

Studenter känner att de saknar kunskaper om antikroppar. 
Schemakrockar mellan syntetisk biologi och läkemedelskurser. 
Miljöintresset är st01i och många studenter skulle vilja ha mer 
av det. Intressekonflikt mellan kvantmekanik och industriell 
ekonomi. 

Vad påverkat· kurskoppling? Programmet upplevs ha två block 
det ingenjörsmässiga blocket och det biotekniska blocket. 
Blocken upplevs som mycket uppdelade i de tidiga årskurserna i 
programmet och vävs ihop i år 3. Praktiska moment kan stärka 
kurskopplingarna i programmet. Gästföreläsningar kan också 
stärka kopplingar. Studenternas ämnesintresse för olika områden 
speglar hur väl kopplingarna upplevs i programmet. 
Föreläsarnas·engagemang stärker också kopplingar mellan 
kurser i programmet. 

Förslag att göra alumnintervjuer som kan synas på hemsidan. 
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5. Uppföljning Bioteknisk metodik (bilaga 4, Jan) 
Kursrapp01i salmades vid förra programrådet och kan nu 
läggas till handlingarna. 

6. Ändrad kursplan 3FB028 Biologiska läkemedel I 
(tillstyrkan, bilaga 5, Jan) 

Beslut 
att tillstyrka förslag på kursplaneändringar. Sara tar 
kursplanen vidare till utbildningsnämnd vid medfarm 
för fastställande. 

7. Inför studieplan 21/22 - kurser inom 
AI/maskininlärning/ dataanalys/ datahantering (bilaga 6, 
Jan) 

Multivariat dataanalys och försöksplanering förslag 
att byta ut den mot statistik maskininlärning 
(1RT700). 
Förslag att Jan tar kontakt med institutionen om att 
undersöka möjligheten att byta kursen i programmet 
och redovisar till nästa programråd. 
Skriptprogrammering infördes för några år sedan och 
är överflödig i nuvarande form (Python
programmering ingår i programmeringsteknik I). 
Kursen kan utvecklas eller bytas ut. 
Förslag att Jan kontaktar Lisa !(lasson och 
undersöker vilka alternativ som finns i period 41. 
Informationshanteringssystem diskuterades mycket 
förra året. Verkar ha funkat bättre i år. Ingen akut 
åtgärd behövs i nuläget. 
Kunskapsbaserade system inom bioinformatik. 
Kursansvarig lärare kommer gå i pension så 
småningom. 

8. Kick-offer 2020 (Jan) 
Planering för kick-off nästa läsår. 
X2 andra veckan. Camilla Söderlund föreslår datum. 
X3 tredje veckan. Camilla Söderlund föreslår datum. 
Arrangörer; Lena tar kontakt med alumner. Frida hjälper 
till att fixa studenter. 

9. Meddelanden (bilaga 7, Jan) 
Distansundervisning 

Cellbiologin kommer ha komprimerad labb-undervisning 
i augusti. 
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Proteinbiotelmologi kommer troligtvis ha två veckor 
med laborationer i augusti på TestaC. 
Omtentor kommer ske redan från 3 augusti. 

Frida rapporte1:ar från diskussion bland studenter. 
Det har varit problem i kursen sannolikhet och 
statistik där inte lektioner har kommit igång på 
distans ännu. Föreläsningar sker nu via Zoom. 

Ansölmingsstatistik för ht20. 
Nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (I) 
har många sökande. X-programmet har också många 
sökande. Alla biotelmikutbildningar i landet har fler 
sökande i år. 

Elin Eriksson (TNKOM) har skickat en fråga till 
programansvariga om visioner för utmaningar i 
samhället som kan lyftas fram i rekrytering. 

Förslag att lyfta antibiotikaresistens. 
Läkemedelsutveckling, antikroppar, vaccin och annat 
kopplat till corona. 

På programrådet för mBINF lyftes frågan om 
individuella projektkurser där tillsattes en 
arbetsgrupp för att undersöka vilka krav som kan 
ställas på kvalitet och administration för den typen av 
kurser. 

Förslag att tillsätta Jan som representant för X
programmet i arbetsgruppen. En X-student behöver 
tillsättas. Samuel hjälper till att hitta en representant 

10. Rapport från studierådet (Frida) 
Distansundervisning fungerar överlag bra men 
tentorna upplev som svårare. Hög arbetsbelastning. 

11 . Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

12. Mötet avslutas 
Ordförande a;vslutar mötet. Nästa möte blir via Zoom den 26 maj. 

Vid protokollet 
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Elektroniskt 

Sara undertecknad av 
Sara Rosenquist 

Rosenquist Datum:2020.04.23 
08:38:35 +02'00' 

Sara Rosenquist 
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Justeras 
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