
Protokoll programråd kandidatprogram i biologi 191022 

Närvarande: 
Anna Brunberg (ordf.) 
Lage Cerenius 
Andrea Hinas 
Axel Lindholm 

Damon Groot 
Susanne Paul 
Mikael Thollesson 
Elisabeth Långström (sekr.) 

§1 Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Tilljusteringsperson att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll valdes Andrea Hinas. 

§2 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

§3 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 

§4 Meddelanden, information 
Cellbiologikursen har använt "PASS" (tidigare studenter hjälper nuvarande studenter) 
som givit mycket bra resultat på tentamen, för andra gången. Antalet underkända är 
mycket lägre (ca 4-5 studenter mot tidigare 15-20). 
Plats besök på utbildningsutvärderingen i böijan av vecka 44. 
Fakulteten har diskuterat "plussning" och kommer att gå vidare med möjlighet för alla 
studenter att "plussa". 
Ämneskoordinator håller på med kursekonomi, plats besök och nya tvärvetenskapliga 
kurser. 
Niclas Backström och Mikael Thollesson har skickat in en ansökan om utvecklingsmedel 
för distansundervisning. 
Universitetet har beslutat att studenterna inte få vara på Campusområdena på nätterna. 
Beslut togs utan att studentrepresentanter var involverade. 

§5 Kursvärderingar 
Genomgång av sammanfattning av kursvärdering för fristående kurser vt 19. 

Programrådet noterade följande: 
Det fattas kursvärderingar för vissa kurser. 
Respektive studierektor tar hand om att driva in kursvärderingar för de kurser där det saknas. 

§6 Kursplaneändringar 
Förslag på ändringar i kursplanerna nedan förelåg: 
Kandidat: 
1BG100 Organismernas evolution och mångfald, 15 hp 

Ändra de två första målen från att "ha kännedom om", "visa förståelse", "observera" och "Arbeta 
säkert" till mer tydliga skrivningar som också examineras. Det sista målet otydligt och behöver skrivas 
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om. Examination: Inte skriva två tentor om vardera 5 hp - förtydliga! Uppdatera litteraturlistan och 
lägg in Lika villkorsmålet. Bordlägges till senare möte. 

lBG 113 Molekylärbiologi och genetik. 1 0hp 
Beslut att fastställa fullständig kursplan. 

1BG201 Mikrobiell genetik, 15hp 
Beslut att fastställa fullständig kursplan, med omformulering "Kursen kan ej ingå i samma examen 
som ... " istället för "Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med ... ". 

1BG103 Fysiologi, 15 hp. 
Beslut att fastställa fullständig kursplan, med omformulering "Något av följande alternativ" istället för 
"Något av följande krävs". 

1BG228 Biologisk miljöanalys, 5 hp. 
Beslut att fastställa fullständig kursplan, med tillägget I (romersk etta): "Analytisk kemi I". 

Masterkurser (som berör kandidatprogrammet): 
1BG326 Molekylärmedicinsk infektionsbiologi, 15 hp (höjning av förkunskapskrav). 

Programrådet accepterar höjningen av nivån och st1yker kursen ur kandidatprogrammets studieplan. 
1BG515 Människans evolution och genetik, 15 hp (sänkning av förkunskapskrav). 

Beslut att tillstyrka kursplanen. Kommer att ligga i period 4 och kan ingå i kandidaternas studieplan. 
Fristående kurs: 
1BG232 syntetisk biologi (internationell sommarkurs, bl.a. ändrad behörighet). 

Beslut att fastställa fullständig kursplan med start vt 20. 

§7 Nya kurser 
Följande nya kursplaner har föreslagits till programrådet. 
Kandidat: 
1 BG 114 Mikroorganismers liv och interaktioner, 5 hp 

Beslut att tillstyrka kursplanen. Kursmålen bör slipas och varieras. 
Fristående kurser: 
1BG428 Mänsklig säkerhet och hållbar utveckling i tropiska ekosystem, 10 hp (tvärvetenskaplig 
grundläggande kvällskurs). 

Beslut att tillstyrka kursplanen. 
1BG429 Kön i biologi o genusvetenskap, 5hp (tvärvetenskaplig grundläggande kvällskurs). 

Beslut att tillstyrka kursplanen. Ta bort info1mationen under övriga föreskrifter. Kursmålen 
behöver omarbetas. 

Masterkurser som berör kandidatprogrammet: 
1BG514 Biodiversitet och ekosystemens funktion. 

Beslut att tillstyrka kursplanen. 
1BG513 Ekosystem i Antropocen. 

Beslut att tillstyrka kursplanen. 

§8. Studieplanerna för läsår 2020/2021 
Den nya studieplanen enligt bilaga 6 tillstyrks. 

§9 Kommande möten 
Anna doodlar kommande möten. 

§10 Övrigt 
Mötet avslutas. 
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Vid protokollet 

Justeras 

AndreaHinas 

~~~ 
Anna Brunberg 

... 

3 




