
UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL 
Styrelsen för Institutionen 2011-03-21  
för biologisk grundutbildning 

  
  
 
 
 
Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Ingela Frost, Ingrid Ahnesjö, Anna Brunberg, 
Brita Svensson, Katariina Kiviniemi Birgersson, Robert Ekblom, Per Ahlberg, Johanna Wallenius, 
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  1)  Justeringsperson 
 Styrelsen utsåg Anna Brunberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med ändring att punkt 3 tas upp efter punkt 12. 
 
  4)  Justerad sammanställning (bifogas) av ledamöter/suppleanter i styrelsen. 
Andreas Eriksson har placerats som ordinarie ledamot. 
Genomgång av sammanställningen. Några studentrepresentanter saknas. De invalda 
studentrepresentanterna får meddela Torgny Persson om eventuella suppleanter. 
 
 5) Ev kommentarer till protokollet (bifogas) från mötet den 7 februari 
Inga kommentarer framkom. 
 
6)  Jämställdhetsplan för 2011. Förslag till utformning bifogas. Ytterligare text eller 
klar för beslut? 
Genomgång av förslaget. Vid förening av studier och föräldraskap är det viktigt att korrekt 
information läggs ut på nätet, att schema läggs ut i tid och att inga schemaändringar görs. Är 
kurslitteraturen jämställd? Lärarkåren? IBG-styrelsen? Jämställdhetsgruppen får bearbeta frågorna 
och redovisa vid nästa möte.  
 
 7)  Revision av kursutbud och kursinnehåll inom kandidatprogrammet. Redovisning 
av pågående och planerat arbete 
Ingela Frost informerade om pågående arbete och de förslag som inkommit. Arbetet fortsätter i 
programråden. 
 
  8) Lägesrapport om antagningen av internationella masterstudenter 
Katariina Kiviniemi Birgersson och Anna Brunberg informerade om antagningsarbetet, som visar en 
klar nedgång av antalet sökande. 231 ansökningar inkommit, varav 146 fått ja. Studenterna ska tacka 
ja senast 18 april, 15 juni måste ansökningsavgiften vara inbetald. 
 
 
 
 
 



   9) Rapport från deltagandet i utbildningsmässor i Hamburg, Köln, Warzawa och 
Paris 
Elisabeth Långström och Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om responsen vid mässorna. 
Diskuterades om vi ska fortsätta att satsa på europeiska mässor, tar mycket arbetstid. Styrelsen ansåg 
att ett fortsatt deltagande i mässor är viktigt och att, speciellt vid mastermässor, en 
biologirepresentant finns med. Bra om också en studentrepresentant från det land där mässan hålls 
finns med. 
 
10) Diskussion om marknadsföringsarbete kommande läsår 
Elisabeth Långström informerade om vårt marknadsföringsarbete. Vi har en bra hemsida, men vet vi 
att den information som efterfrågas finns? Annons i DNs Högskoleguiden. Ny ”utgångsfolder” ska 
göras i samarbete med Civilingenjörsstudenter. Delta i SACO-mässan och hålla föreläsningar där. Vi 
informerar vid besök på gymnasier i närområdet och tar emot skolbesök. Kan studenter åka till 
gymnasier i andra större städer och informera? Vi finns på Facebook, men dålig respons, förslag att 
lägga upp Månadens forskare, Veckans profil och liknande där. Mässa i Manchester i höst där vi 
också kan marknadsföra vår ettåriga magisterutbildning.  

 
11) Arbetsmiljöplan 2011. Gällande plan från 2011 bifogas liksom mall som skall 
användas vid utformningen av årets plan. Arbetsgrupp utses där skyddsombuden Jan 
Ekström och Anne-Maj Gustafsson skall ingå. 
Synpunkter efterfrågades. Hur löser vi rekryteringsproblem? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan? 
Diverse frågor framkom: Studenterna önskar fler tysta läsesalar vid EBC. Ventilationen i 
Lindahlsalen och datorsalar bristfällig. Brist på kontaktuttag i föreläsningssalar. Zootis-salen har inte 
kontakt med trådlösa nätverket. Kallt i sal 1 och i Zootishuset vintertid. Passagesystemet vid EBC 
måste förbättras. I dag måste lärare släppa in elever kvällstid. Kan vi få längre tider när korten 
gäller? Svårt att höra för studenter med hörselnedsättning. På IBGs hemsidor borde information 
finnas att lärarna alltid ska använda mikrofoner som ska finnas lättillgängligt för lärarna. Beslutades 
tillsätta en arbetsgrupp bestående av Torgny Persson, Jan Ekström, Anne-Maj Gustafsson, Johanna 
Wallenius från BÄR samt Hamid Gavali från X-sektionen. Arbetsgruppen får i uppdrag att till nästa 
styrelsemöte ta fram förslag till Arbetsmiljöplan. 
 
12) Inför HSV-värderingen nästa år. Skall vi kräva att våra lärare gör skriftliga 
analyser av om studenternas tentamenssvar når upp till kursmålen? (bilaga) 
Genomgång av Högskoleverkets dokument Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets 
system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Självvärderingen består av tre delar: Analysera och 
värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot, 
redovisa förutsättningar som har en påtaglig betydelse för utbildnings resultat samt redovisa andra 
förhållanden som kan anses vara särskilt betydelsefulla för att bedöma den aktuella utbildningen. En 
självvärdering för var och en av de tre examina kandidat- magister- och masterexamen. 
Läs och tänk igenom. Punkten tas upp igen vid nästa möte då vi också ska diskutera betygskriterier. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3) Meddelanden 
a) Torgny Persson meddelade att kursinformationsdag hålls den 30 mars. Behövs fler 
studenter till posterutställningen.  
b) Ingela Frost informerade att arbete med kursplanerevidering pågår. Nästa vecka möte 
med studenter som går kemikurser. Arbete inför höstens programstart. Starta individuella samtal 
om karriärplan. 
c) Eva Damm arbetar med rekrytering.   
d) BÄR: Utmärkelsen ”Pekpinnen” är tillbaka. En utmärkelse till den lärare som, efter 
nominering från studenterna, ansetts ha gjort ett extra bra arbete. Klart om cirka två veckor. BÄR 
saknar förråd, men får dela förråd med X-sektionen som finns i köket vid festsalen. 
 X-sektionens studieråd arbetar med övergripande åsikter om Civilingenjörsprogrammet, åk 4, 
samt om programmet som helhet. Kurskoppling behövs men innebär mycket jobb. Hitta några 
studenter som vill åta sig kurskopplingsarbetet och meddela Margareta Krabbe. Varit på 
föreläsning om presentationsteknik med Lennart Köhler som var mycket bra. 

 
 
 
Nästa styrelsemöte 2011-05-09, sal 1, kl 14.30.  

  
 
Uppsala 2011-03-21 

 
  

Eva Wallin 
 
 
Justeras: 
 
 
Torgny Persson   Anna Brunberg 
 
 Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv. 


