UPPSALA UNIVERSITET
Styrelsen för Institutionen
för biologisk grundutbildning

PROTOKOLL
2015-01-26

Närvarande:
Margareta Krabbe (ordförande), Ingela Frost, Fredrik Söderbom, Eva Damm,
Monika Schmitz, Katariina Kiviniemi Birgersson, Nina Petersson, Gustaf Brorsson
Övriga: Eva Wallin
Presentationsrunda av deltagarna då styrelsen fått nya studentrepresentanter från X-sektionen.
1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Monika Schmitz att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg av ett övrigt ärende där Katariina Kiviniemi-Birgersson
presenterar sökstatistik.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2014-11-17 där en av punkterna gällde kursekonomi 2015 inför
budgeten 2015. Diskuterades per capsulam-beslut som vi återkommer med till nästa styrelsemöte.
4
IBG organisation
Margareta Krabbe informerade om att beslut tagits att anställa Lisa Chytraeus som kursadministratör
from 2015-02-16 vid EBC. Intervjuer den här veckan gällande tjänst som Däcksman 60 % vid
Klubbans biologiska station.
5
Kursekonomi 2015
Per capsulam-beslut gällande kursekonomi 2015 ska skrivas till nästa styrelsemöte.
6
Kurser i försöksdjurshantering
Nya EU-regler för de som arbetar med försöksdjur vid kurser. Webmoduler med standardiserat
innehåll finns för gnagare och fisk. Vid undervisning måste lärarna ha gått kursen. Diskussion pågår
om vi själva kan ta hand om de praktiska momenten på våra kurser, diskussion förs också med
MedFarm beträffande kostnaden. Vi har redan studenter som behöver kursen för sitt examensarbete, så
frågan måste snarast få en lösning. Stor skillnad på priser vid olika universitet. Om studenter hör av
sig gällande kurs i försöksdjurshantering hänvisas till Monika Schmitz.
7
Meddelanden
a) Margareta Krabbe informerade om att man inom fakulteten nu arbetar fram nya mål och
strategier. Uppsala universitet har relativt nyligen antagit nya Mål och strategier för hela universitetets
verksamhet, vid fakulteten pågår nu arbetet med att anpassa målen för vår fakultet. Arbete pågår nu för
att ta fram mål och strategier för den Biologiska sektionen. En rundvandring har gjorts vid EBC för att
se över vilka studentutrymmen som finns och hur ergonomin ser ut. Svårt för studenterna att hitta
studentutrymmena vid EBC.

b) Ingela Frost informerade att programstarten gått bra, med 12 nya kandidatstudenter. Kursstart
också gått bra, men studenter glömt anmäla sig till kurser eller glömt tacka ja till kurser, så studenterna
inte har fått gå kursen. Tyvärr har vi haft flera plagiatärenden. För våra studenter på kvälls- och
distanskurser, som inte har kunskapen om hur man skriver vetenskapligt och på rätt sätt, har vi nu en
nätversion om plagiat. Vi ska ha ett möte med kursansvariga lärare om vikten av att studenterna läser
nätversionen, gör ett ”self quiz” och därefter skriver på att de tagit del av detta ”self quiz” och vet vad
som gäller. Vi ska också ge lärarna feedback om deras arbete med kursutveckling mm. Brita Svensson
har blivit utnämnd till excellent lärare.
c) Eva Damm informerade om studenter som går in och sätter sig på kurser utan att vara antagna.
Samtliga kursfoton är klara. I mars hålls en SYV-dag för högstadieklasser och en karriärdag för
masterstudenter. Eftermiddagen onsdagen 25 mars hålls en kursinformationsdag vid IBG.
8
Övriga ärenden
Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om sökstatistik gällande den internationella omgången,
som i år visar på en ökning av antalet sökande med 35 % jämfört med förra året, i år 460 sökande som
sökt oss i första hand. Statistik för åren 2011 -- 2015 visar på en klar ökning för varje år.
Nästa styrelsemöte 2015-03-23, Clevesalen EBC, kl 14.15.
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Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv.
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