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1)
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Ingvar Backéus att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2)
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes enligt följande.
1) Justeringsperson
2) Föredragningslista
3) Meddelanden
a) prefekt
b) studierektor
c) studievägledare
d) studieråd
e) övriga
4) Eventuella kommentarer till protokollet (bifogas) från sammanträdet den 22 mars.
5) Ansökningsstatistik till höstens program och kurser (http://www.ibg.uu.se/upload/2010-0503_125046_534/Antagning%20HT10.pdf).
6) Antagningstal till höstens program och kurser. Konsekvensanalys av antagningen av ett stort antal
studenter både till kandidatprogrammet och till masterprogrammen.
7) Håkan Rydin redovisar uppdraget styrelsen gav honom och Ingela Frost vid sammanträdet den 19
oktober. Uppdraget var att föreslå en reduktion med två kurser i utbudet av påbyggnadskurser.
(http://www.ibg.uu.se/upload/2009-11-02_132836_647/091019%20IBG-styr.pdf). Vid styrelsemötet
8 febr fick de ett förnyat uppdrag som nu redovisas (bilaga).
8) Förslag på diskussionspunkter på lärardagen i biologi den 18-19 augusti på Rånäs slott.
9) Övrigt.
3)
a)

b)
c)
d)

Meddelanden
Torgny Persson informerade om installation av timerstyrd ventilation i lärosalarna 1, 2
och 3. Ventilationen stängs av kl 17.00 varje vardag och under helger. Man kan nu i
respektive lärosal manuellt sätta igång ventilationen som då går i två timmar.
Regeringen tillsatte för ett par år sedan Teknikdelegationen som nyligen lämnade sitt
slutbetänkande till regeringen. De föreslår att nationella resurscentra skall ha en
nyckelroll i arbetet att vidareutbilda lärare i Skolan, vilket är positivt för vårt Bioresurs.
Ingela Frost sjukskriven.
Eva Damm informerade att allt just nu verkar fungera bra.
BÄR: Dålig ventilation i studenternas lunchrum, ska åtgärdas.

4)
Eventuella kommentarer till protokollet (bifogas) från sammanträdet den 22
mars.
Inga kommentarer. Vid sammanträdet den 22 mars framfördes förslag om möte gällande hur man
som lärare arbetar med kursmål. Den 19 maj hålls information om hur man formulerar mål.

5)
Ansökningsstatistik till höstens program och kurser
(http://www.ibg.uu.se/upload/2010-05-03_125046_534/Antagning%20HT10.pdf).
Genomgång av statistik över förstahandssökande de tre senaste åren. I år en nedgång för
civilingenjörsprogram och en uppgång för naturvetenskapliga kandidatprogram. medan Naturvetarna
visar på en klar uppgång. 317 st söker till Kandidatprogrammet, vi antar 250 vilket vi informerat
Björn Gembert om.
6)
Antagningstal till höstens program och kurser. Konsekvensanalys av antagningen
av ett stort antal studenter både till kandidatprogrammet och till masterprogrammen.
317 sökande totalt till kandidatprogrammet. Vi antar 250. Vi räknar med drygt 100 deltagare i höst
på både OEM och Genetik och genteknik. Till civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik antar
vi 80 i första urvalet och 70 i andra urvalet. Vi antar totalt 350 till masterprogrammen, varav 106 till
tillämpad bioteknik och 120 till biologi. Mycket svårt att göra prognos om hur många som kommer,
beror till stor del på vi kan hjälpa dem med bostäder.
Vi antar alla sökande till höstens kurser utom på Medicinsk genetik och cancer samt
Molekylärmedicinsk teknik där vi gör urval.
7)
Håkan Rydin redovisar uppdraget styrelsen gav honom och Ingela Frost vid
sammanträdet den 19 oktober. Uppdraget var att föreslå en reduktion med två kurser i
utbudet av påbyggnadskurser. (http://www.ibg.uu.se/upload/2009-1102_132836_647/091019%20IBG-styr.pdf). Vid styrelsemötet 8 febr fick de ett förnyat uppdrag
som nu redovisas (bilaga).
Vid NUN-möte i torsdags beslutades att om Håkans förslag om ändringar av sökinriktningar inom
masterprogrammet i biologi godkänns av styrelsen, så godkänner även NUN. Håkan Rydin
informerade att förslaget tidigare har föredragits i programråd och på studierektorsmöte och gäller
from Ht 2011.
Håkan och Ingela föreslår följande: kursen Djurfysiologi läggs ner och i stället förstärks kursen
Djurens struktur och funktion vilket medför att kursplanen behöver skrivas om. Kursen Biodiversitet
och ekologi i Yunnan kan ingå i Växternas evolution och mångfald, eller flyttas till vartannat år och
alltså inte ges 2011/12. Makromolekylers struktur och funktion flyttas till period 2 och samläses med
Biomolekylers struktur och funktion. Bioinformatiska analyser IIb läggs ner. Kursen Växternas
tillväxt och utveckling behålls. Kursen Toxikologi ges endast på hösten. Programrådet har också
diskuterat inriktningar och anser att inriktningarna Mikrobiologi, Strukturbiologi och biofysik samt
Biodiversitet och systematik bör tas bort. Vilka kurser inriktningarna omfattar diskuteras vidare i
höst.
Beslut: Inriktningarna Mikrobiologi, Strukturbiologi och biofysik samt Biodiversitet och systematik
tas bort.
Beslut: Sökinriktningen Ekotoxikologi byter namn till Miljötoxikologi och inriktningen
Experimentell växtbiologi byter namn till Genetisk och molekylär växtbiologi.
Beslut: Inriktningen Erasmus Mundus master i evolutionsbiologi (MEME) inrättas.
Beslut: Kursen Djurfysiologi läggs ner. Ingela Frost ser över innehållet i kursen Djurens funktion
och struktur samt ser över kursplanen för kursen Fysiologi på grundnivå.
Beslut: Frågan om kursen Biodiversitet och ekologi i Yunnan bordlades, tas upp på lärardagarna i
augusti.

Beslut: Kursen Makromolekylers struktur och funktion flyttas till per 2 och samläses med
Biomolekylers struktur och funktion.
Beslut: Frågan om kursen Bioinformatiska analyser IIb bordlades. Otto Berg och Inst. för
Organismbiologi får lämna synpunkter om kursen, tas upp på lärardagarna i augusti för beslut senare
i höst.
Beslut: Frågan om kursen Toxikologi på vårterminen bordlades, tas upp på lärardagarna i augusti för
beslut senare i höst.
8)
Förslag på diskussionspunkter på lärardagen i biologi den 18-19 augusti på Rånäs
slott.
Förutom ovanstående kurser? Rekrytering? TUR? Strategi för marknadsföring? Rekrytering av
svenska studenter? Kort inslag om bemötande av handikappade, hur är det med medvetenheten
pedagogiskt sett, hur bemöter vi dem osv? Tillgänglig undervisning för alla.
Information om nytt system för lokalbokning? Evaluering? Torgny funderar vidare.
9)
Övrigt
BÄR meddelade att Stefan Gunnarsson skickat mail om fler elkontakter, ingen har klagat på EBC,
däremot har önskemål om skyltar gällande var det finns trådlöst nätverk samt information om var
trådlöst nätverk fungerar. Torgny meddelar Stefan Gunnarsson om önskemålet. Pekpinnen utdelad
till Jan Davidsson på Inst. för fotokemi och molekylärvetenskap. Fem namnförslag till lunchrummet
på EBC finns, omröstning ska göras. Synpunkter på fler läsplatser har framförts på
kursombudsmöten, inte så lätt att ordna.
Nästa styrelsemöte 13 sept 2010, sal 1, kl 14.30.
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Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv.

