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  1)  Justeringsperson 
 Styrelsen utsåg Eva Damm att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg punkt 10b Pedagogisk utvecklingsplan. 
 
  3)  Ev kommentarer till protokollet (bilaga) från mötet den 21 mars 
Inga kommentarer framkom. 
 
  4)  Arbetsbeskrivning för studierektorer vid våra forskningsinstitutioner (bilaga). 
Beslut. 
Genomgång av dokumentet Arbetsbeskrivning för studierektorer vid våra forskningsinstitutioner inom 
biologiska sektionen. Beslutades fastställa planen. 
 
  5)  Arbetsmiljöplan 2011 för IBG (bilaga). Beslut. 
Genomgång av förslaget till Arbetsmiljöplan 2011 Institutionen för Biologisk grundutbildning. Stycket ’Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet består av’ struktureras om för att göras mer lättläst, Torgny Persson skriver 
om. Beslutades fastställa planen efter revidering. 
 
  6)  Jämställdhetsplan för 2011. Förslag presenteras vid mötet. Beslut. 
Genomgång av dokumentet Jämställdhetsplan 2011/2012. Många synpunkter framkom. Förslaget bordlades 
för vidare utredning, tas upp nästa möte. Torgny Persson och Jämställdhetsgruppen träffas och upprättar nytt 
förslag. 
 
  7) Pedagogiska utvecklingssamtal genomförs hösten 2011. Mall bifogas. 
Håkan Rydin gjort en mall med 5 frågor gällande pedagogiska utvecklingssamtal med lärare inom biologiska 
sektionen. Genomgång av dokumentet, inga kommentarer framkom. Studierektorerna håller utvecklingssamtal 
under hösten, klart i mitten av december. 
 
  8) Sökstatistik till höstens program och kurser http://www.ibg.uu.se/upload/2011-05-
02_113311_921/Antagning%20HT11.pdf 
Genomgång av dokumentet. Urval på tre kurser, för övriga kurser antas samtliga. Jämfört med förra året ligger 
vi med plus och tror att vi uppnår målet i år, minskningen syns nästa år.  
 
 
 
   9) Vägledning från HSV inför nästa års kvalitetsvärdering 
http://www.hsv.se/download/18.328ff76512e968468bc8000710/1104R-vagledning-hsv-
kvalitetsutvardering.pdf 
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Många utvärderingar ska skrivas, men vi vet inte vilka mål bedömargruppen väljer. Katariina Kiviniemi-
Birgersson arbetar med tänkbara mål. TUR ska hålla ett seminarium under hösten där institutionerna för 
Geovetenskaper och Psykologi är inbjudna. Dessa institutioner utvärderas nu under våren. 
 
10) Information. Erbjudande om uppdragsutbildningar (veckokurser och masterprogram) 
till kinesiska myndigheter och universitet med start ht-11/vt-12 
FN-organet Unido-imr frågar om vi är intresserade av att sälja utbildning i ekologi och hållbar utveckling. 
Torgny Persson har skrivit på ett avtal om att vi är intresserade. De vill köpa veckolånga kurser och 
masterutbildning och dessa ges som uppdragsutbildning. Studenterna läser först engelska i sitt hemland ett 
halvår, går introduktionskurser här under våren och samläser därefter med övriga masterstudenter. 

 
10b) Pedagogisk utvecklingsplan 2010-2012 
Önskvärt att alla läser igenom dokumentet under sommaren, så tar vi upp frågan om vad som gjorts och ev. 
nya punkter i höst och på lärardagarna. 
 
11) Meddelanden 

a) Torgny Persson meddelade att Suparna Sanyal tar över som samordnare för masterprogrammet 
i Tillämpad bioteknik. Lärardagarna hålls 17-18 aug på Rånäs Slott. Förslag om punkter under 
lärardagarna: Textkommentering på svenska och engelska, där vi har gruppövningar, Åsa Kettis från 
Enheten för kvalitet och utvärdering om HSV-utvärderingen, Minna Salminen-Karlsson från Centrum för 
Genusvetenskap om jämlikhet. Fler förslag önskas. 
b) Ingela Frost informerade att arbetet med kursplanerevidering pågår. Onsdag den 11 maj hålls 
under hela dagen en teknisk naturvetenskaplig utbildningskonferens på Ångström, där 5 representanter 
från biologi deltar. Sanna Black-Samuelsson håller under eftermiddagen samma dag ett 
yrkeslivsseminarium i Lindahlsalen om hur det är att arbeta som biolog inom offentlig förvaltning.  
c) Eva Damm arbetar med utbytesstudenter. 
d) X-sektionen ska hålla stormöte för val av poster till styrelsen. Johan Wikander blir ny 
ordförande för UTN. 

 
 
 
Nästa styrelsemöte 2011-09-12, sal 1, kl 14.30.  

  
 
Uppsala 2011-05-09 

 
  

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


