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9: 15-11 :45 torsdagen den 12 december 2019 

Närvarande: Brita Svensson (ordf. tillika sekt·.), Nils Feltelius, Mikael Thollesson, Anna 

Brunberg, Ronja Zellmer, Eva Damm, Susanne Paul och Fredrik Söderbom. 

Anmält förhinder: Annelie Carlsbecker, Fredrik Sundström 

1. Till justeringsperson valdes Ronja Zellmer. Samtidigt passade vi på att tacka Ronja för 
hennes mycket goda insats som studentrepresentant! 

2. Ärendelistan . Vi lade till punkt 11: Bedömning av vårens ansökningar till programmet 

3. Förra protokollet (Bilaga 1). Förra protokollet lades till handlingarna. 

4. Tidpunkt för nästa möte. Vi beslöt att Brita doodlar, får in svar snabbt och sedan låser 
tiden. 

5. På decembermötet 2018 beslöt vi att godkänna kursplanerna för 1MB205 och 1MB405 
inklusive de förändringar som beslöts på programrådet för Civilingenjörsprogrammet i 
molekylär bioteknik. Brita ålades då att se till att kursplanernas formuleringar vad 
gäller mål tas upp till diskussion igen nästa år. Vi beslöt att Brita kontaktar kursledarna 
angående detta så att förslag finns inför nästa programråd. 

6. Från decembermötet 2018: Brita ålades då att se till att examensarbetenas samtliga 
kursplaners formuleringar vad gäller mål tas upp till diskussion igen nästa år. Vi beslöt 
att Brita gör ett förslag inför nästa programråd. 

7. Kursplaneändringar 
Vi hade kommentarer vad gäller samtliga kursplaner och vi beslöt att Brita tar upp 
förslagen med respektive kursledare och att de sedan tas upp igen på nästa programråd. 
b. 1BG305 Tillämpad ekosystemekologi 
a. 1BG5 l 3 Ekosystem i Antropocen 
a. 1BG514 Biodiversitet och ekosystemens funktion 
a. 1 BG515 Människans evolution och genetik 

8. Kursvärderingar, period I 2019. 

Kursvärderingar och -rapporter för följande kurser behandlades: Människans evolution 

och genetik, 1BG512, Protein engineering, 1BG301 , Genetisk och molekylär 

växtbiologi 1BG51 l, Evolutionära processer, lBG 373, Toxikologi D 1BG381, 

Ekologi D 1BG382, Allmän och molekylär systematik 1BG393, Trender i 

molekylärbiologi och bioteknik 1BG396 (kursrapport saknades), Limnologi 1 D 

1BG505. Samtliga kurser hade goda vitsord och flera konstruktiva förslag från 

studenterna. Brita återkopplar till kursledarna. Vi hade en ko1i diskussion kring 

svårigheten att få in rapporter från kursledarna, men hade inget bra förslag till hur detta 

skulle kunna lösas. 

9. Framtiden för R 

Förslag kom från Fredrik Söderbom om att erbjuda studenter Räven på de inriktningar 

som idag inte har ett R-moment i Introduktion till masterstudier. Vi beslöt att Brita för 

frågan vidare till Sophie Karrenberg (koordinator för R-projektet) och Henning Blom 

(prefekt IBG). 

10. Förfrågan från Malin Grönberg, forskare i Eva T Jansons grupp för onkologisk 
endokrinologi på IMV angående en doktorandkurs med potentiellt intresse för våra 
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studenter. Vi beslöt att tacka nej med hänvisning till att flera av momenten finns på 
våra egna kurser. 

11. Bedömning av vårens ansökningar till programmet. 
Anna Brunberg meddelar att de är medvetna om det stora antalet ansökningar till 
programmet och att en plan håller på att utformas för att se till att ansökningarna trots 
detta behandlas på ett rättssäkert sätt. 
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