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Protokoll programråd molekylär bioteknik och 
bioinformatik 130418 
 
Tid och plats: kl 13.15 Sal 1, EBC 
 
Närvarande: 
Jan Andersson (ordf) 
Ebba Bergman 
Jenny Ehn 
Björn Gembert (sekr) 
Annelie Johansson 
Lars Göran Josefsson 
Margareta Krabbe  

Sara Ljungström (from §8) 
Ellen McShane 
Stefan Pålsson 
Maria Selmer 
Mikael Strandgren (from §6) 
Camilla Söderlund 
Margareta Tennander 

 
§1 Välkomsthälsning 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2 Val av justeringsperson 
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
valdes Maria Selmer.  
 
§3 Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§4 Förtydligande examenskrav 
Programrådet tillstyrkte att ”För båda examina gäller att 
Forskningspraktik om högst 30 hp får räknas inom examenskravet” 
läggs till under rubriken preciserade krav i utbildningsplanen. 
 
§5 Tillvalskurs 
Programrådet tillstyrkte att 2FE030 Individ, organisation och 
ledarskap, 5 hp blir ny tillvalskurs. Den ersätter 2FE009 Ledarskap 
och organisation I som inte ges längre. 
 
§6 Fakultetens pedagogiska handlingsprogram 
Med anledning av uppdragen till programansvariga i det pedagogiska 
handlingsprogrammet vill TUN ha en plan för hur de ska uppfyllas. 
Jan skriver ett dokument som cirkuleras till programrådet innan det 
skickas in till TUN 20130503. 
 
§7 Ändrade kursplaner 
Programrådet beslutade om ändringar i följande kursplaner 
1MB331 Bioinformatisk metodik 



 

 2 

1MB433 Syntetisk biologi 
1KB761 Proteinbioteknologi (med delegation till Björn att reda ut en 
detalj) 
1KB764 Molekylär bioteknik för förnybar energi 
 
Programrådet tillstyrkte förslag på ändringar i följande kurser 
1MA024 Linjär algebra II 
1MA025 Linjär algebra och geometri I 
1MA034 Transformmetoder 
1KB007 Grundläggande kemi 
1KB300 Kemisk termodynamik 
1DL300 Databasteknik I 
1TD184 Optimeringsmetoder 
1TD393 Beräkningsvetenskap I 
1TD395 Beräkningsvetenskap II 
1TD722 Programmeringsteknik II 
1FA104 Mekanik 
 
Programrådet hade synpunkter på följande kurser 
1MA010 Baskurs i matematik 
1MA013 Envariabelanalys 
1MS005 Sannolikhet och statistik 
 
Programrådet beslutade bordlägga följande kurser 
1MB800 Molekylär bioteknik – startkurs 
1MB700 Bioinformatik – startkurs 
 
§8 Rapport från programansvarig 
Jan håller på att sätta sig in i hur allt fungerar. Han ska skapa en 
gruppyta för programrådet i medarbetarportalen. Intervjun med HSVs 
bedömargrupp gick av stapeln dagen före programrådsmötet. 
 
§9 Rapport från studierådet 
Studierådet har genomfört en enkät för att utröna vad studenterna vill 
att de ska göra. Studierådet är bekymrat över kurserna Bioorganisk 
kemi och Organisk kemi. Många är underkända på dessa kurser och 
bland de godkända har en stor majoritet betyget tre. 
 
§10 Rapport från studievägledaren 
Jenny presenterade statistik över studenterna på programmet. 
 
§11 Övriga frågor 

- En diskussion om hur behörigheten till IT-kurserna kommer att 
tolkas, genomgången kurs eller godkänd kurs. Stefan kallar 
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Jenny till ett studierektorsmöte på institutionen och Jenny 
informerar sedan studenterna via studierådet 

- Margareta och Maria presenterade förslag på nya kurser som 
skulle kunna komma framöver 

- Kursinformationsdagen med posterpresentationer lockar allt 
färre studenter. Ett problem tycks vara att det är svårt att nå 
fram med information om när det äger rum. 

- Svarsfrekvensen på kursvärderingar är generellt låg. En fråga 
är om det är bäst att lägga ut kursvärderingar före eller efter 
tentamen. Om svartillfälle schemaläggs i slutet på kursen kan 
studenterna inte lämna synpunkter på tentamen. 

- Det är 86 förstahandssökande till programmet i höst. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Björn Gembert 
 
 Justeras 
     
     
 Maria Selmer Jan Andersson 
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