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Protokoll programråd molekylär bioteknik och 
bioinformatik 130523 
 
Tid och plats: kl. 13.15 Sal 4, EBC 
 
Närvarande: 
Jan Andersson (ordf) 
Ebba Bergman (fom § 3) 
Jenny Ehn 
Björn Gembert (tom § 8) 
Lena Henriksson (§ 9-10) 
Sara Jernberg 
Annelie Johansson 
Gunnar Johansson 
 
 

Lars-Göran Josefsson (tf sekr) 
Margareta Krabbe (fom § 5) 
Sara Ljungström (fom § 3) 
Ellen McShane (fom § 3) 
Stefan Pålsson 
Mikael Strandberg (fom § 5) 
Camilla Söderlund 

§1 Välkomsthälsning/justeringsperson 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Till 
justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes 
Gunnar Johansson.  
 
§2 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte kommenterades i några enskildheter, 
godkändes och lades till handlingarna. 
 
§3 Ändringar i kursplaner 
Ändrade kursplaner för 1MB700 och 1MB800, d.v.s. startkurser i 
masterprogrammen för bioinformatik resp. molekylär bioteknik, 
diskuterades och beslutades efter smärre ytterligare ändringar. 
 
§4 Uppföljning individuella kurser 
Lars-Göran Josefsson redogjorde för arbetet under det gångna året 
med de individuella programkurserna, främst forskningspraktik och 
examensarbete. Diskuterades idéer om ytterligare förbättrad 
information och rutiner. 
 
§5 Uppföljning kurser period 3 
Ordförande informerade initialt om kvarstående brister i rutinerna för 
inrapporteringen av kursvärderingsbaserat uppföljningsmaterial. 
Därefter hölls en genomgång av kurserna från period 3 under de olika 
årskurserna. Kompletterades i valda delar av direktinformation från 
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studentrepresentanterna. Genomgångarna ledde vidare till livliga 
diskussioner, bl. a. runt examination och undervisningsmetoder.  
 
§6 Kaffe/Te 
Ordförande bjöd på fika och X-sektionen kompletterade på ett 
föredömligt sätt och bjöd på god tårta. 
 
§7 Undervisning 29 april 
På förekommen anledning (obligatoriskt undervisningsmoment 29 
april) så redogjorde Gunnar Johansson för det ytterst allvarliga och 
olämpliga i att studenter deltar berusade vid undervisningstillfällen. 
 
§8 Rapport från programansvarig 
Punkten bordlades p.g.a. tidsbrist. 
 
§9 Rapport från studierådet 
Sara Ljungström rapporterade från studierådet: diskussioner om 
examenstitel för bioinformatikinriktningen; aktivare arbete runt 
kursvärderingar; kravlista för lab.-handledare; examination: former 
och omfattning. 
 
§10 Rapport från studievägledare 
Jenny Ehn redogjorde för sina nuvarande, och för tiden på året 
typiska, arbetsuppgifter. Frågan om arbetet runt retention, främst åk 1 
och 2, togs också upp.  
 
§11 Övriga frågor 
Ellen McShane informerade kort om nya funktionärer i X-sektionen. 
 
§12 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för rådets engagemang och arbete under hans 
hittillsvarande tid. Tid för höstens möten kommer att meddelas senare. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lars-Göran Josefsson 
 
 Justeras 
 
 
 
 Gunnar Johansson Jan Andersson 
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