
Protokoll programråd master biologi 2019-09-16 

Närvarande 

Anna Brunberg 
Annelie Carlsbecker 

Eva Damm (adjungerad) 

Susanne Paul (sekr) 

§1 Val av justeringsperson 

Fredrik Söderbom 
Brita Svensson (ordf) 

Ronja Zellmer 

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ronja Zellmer. 

§2 Mötesantecknare 
Susanne Paul valdes till sekreterare. 

§3Ärendelista. Några tillägg till Övrigt? 
Rapport från utbildningsutvärderingen läggs till övrig fråga. 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna efter korrigering av §8. Namnbyte på 

inriktning. Inriktningen 'Limnologi -inlandsvattnens ekologi och miljö' byter namn 

till ' Ekosystem och akvatisk ekologi'. 

§5. Programrådets sammansättning. 
Programrådet beslutar att lämna följande förslag till institutionsstyrelsen, IBG: 

att programrådet för masterprogrammet i biologi ska ha sammansättning: 
programansvarig (ordförande), utbildningssamordnare IBG (sekreterare), 3 lärar
representanter, 1 yrkeslivsrepresentant och 2 studentrepresentanter. 

att adjungerad såsom ämneskoordinator, studierektor IBG, studievägledare, 
fakultetsrepresentant i form av utbildningsledare har närvaro- och yttranderätt. 

att till programrådet utse ledamöterna Brita Svensson (programansvarig, ordförande), 
Fredrik Sundström (utbildningssamordnare IBG, sekreterare), Anna Brunberg, Annelie 
Carlsbecker och Fredrik Söderbom (lärarrepresentanter) och Nils Feltelius 
(yrkeslivsrepresentant). 

att mandatperioderna för ledamöterna är 3 år för programansvarig och 
lärarrepresentanter, samt 2 år för yrkeslivsrepresentant. 

Studenterna utses av UTN genom BÄR. 

§9. Ny kursplan för Molekylärmedicinsk infektionsbiologi 
Förelåg förslag på ny kursplan med höjning av behörighetskraven. Fredrik Söderbom följer 
upp behörighetsändringar med studierektor till nästa möte. 

§10. Preliminära kursplaner för inriktningen ekosystem och akvatisk ekologi. 
Förelåg förslag på kursplan Biodiversitet och ekosystemens funktion vilket är en ny delvis 
utvecklad version av den befintliga kursen Akvatiska ekosystem. Kursen kommer att ges i 
period 3. Programrådet föreslog höjning av behörighetskraven till 150hp. 
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Förelåg förslag på kursplan Ekosystem i Antropogen, vilket är avsedd att ersätta kursen 
Östersjöns ekologi och naturresurser. Kursen kommer att ges i period 4. Anna Brunberg 
följer upp om behörighetskraven ska höjas till 150hp. 

§6. Kursvärderingar period 3, LÅ 18/19 
Genomgång av kursvärderingarna nedan: 

Modellering i biologi, 1BG383 
Akvatiska ekosystem, 1BG506 
Beteendeekologi, 1BG319 
Bevarandebiologi, 1 BO318 
Immunologi, 1BG313 
Molekylär cellbiologi, 1BG320 
Populationsgenomik, 1BG508 
Statistiska metoder i naturvetenskapen, 1BG391 
Svamparnas mångfald och evolution, 1BG376 
Systematikens verktygslåda, 1BG395 
Bioinformatiska analyser Ila, 1BG337 
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling, 1 BG5 l 0 

Att notera: 
Fredrik Söderbom redogjorde för bakgrund till genomförandet av kursen Immunologi. 
Kursen samläses med 1MB463 Immunteknik på civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik. Stor och heterogen studentgrupp bestående av kandidatstudenter, masterstudenter i 
biomedicin och masterstudenter i biologi, samt civilingenjörsstudenter ( ej svarande). Ev bör 
kursens behörighetskrav höjas till 150hp. Fredrik följer upp med studierektor utifrån 
programrådets diskussion och tips för kursen. Förslag att höja behörighetskraven till 150hp. 

Fredrik Söderbom följer även upp kursen Molekylär cellbiologi med studierektor utifrån 
programrådets diskussion och tips. 

§7. Kursvärderingar period 4, LÅ 18/19 
Genomgång av kursvärderingarna nedan: 

Ekologisk metodik, 1BG324 
Evolution och utveckling, 1BG397 
Genomfunktion, 1BG322 
Marina eve1iebrater- diversitet och bestämningsmetodik, 1BG394 
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi, 1BG323 
Toxikologi och riskbedömning,1BG509 
Östersjöns ekologi och naturresurser 15 hp, 1BG507 

§8. Läget på information till studenter och handledare gällande examensarbeten. 
Fråga till programrådet om information om examensarbete ska finnas både på svenska och 
engelska? Ska informationen finnas både på webbsida och nedladdningsbar pdf? 

Programrådet anser att informationen ska finnas tillgänglig som idag, på webben och i pdf
format på svenska och engelska. Vidare föreslår programrådet att IBG:s webbsida länkas från 
kurserna i Studentportalen. 
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Programrådet diskuterade examensarbete inom imiktningen genetisk och molekylär 
växtbiologi och samarbete med SLU. 

§11 Övrigt 
Lägesrapport utbildningsvärderingar: Platsbesök för utvärderingen av 
masterprogrammet i biologi den 28-30 oktober till vilken lärare och studenter kommer 
bjudas in. 

Vid protokollet 

Susanne Paul 

Justeras 

Brita Svensson Ronja Zellmer 
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