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Protokoll programråd molekylär bioteknik och 
bioinformatik 130913 
 
Tid och plats: kl 13.15 Sal 4, EBC 
 
Närvarande: 
Jan Andersson(ordf) 
Etta Bergman 
Jenny Ehn 
Björn Gembert (sekr) 
Lena Henriksson 
Gunnar Johansson 
Lars Göran Josefsson 
Margareta Krabbe 

Sara Ljungström 
Ellen McShane 
Rickard Pettersson 
Eva Skytt (tom §4) 
Mikael Strandgren 
Margareta Tennander (tom §4) 
Mikael Thollesson 

 
§1 Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till 
justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes 
Sara Ljungström 
 
§2 Föregående mötes protokoll 
Protokollet från föregående möte till handlingarna. 
 
§3 Uppföljning kurser 
Jan presenterade utvärdering av kurserna i period 4 vt 2013. Överlag 
ser det bra ut. Fortfarande problem med låga svarsfrekvenser på 
kursvärdringarna. Vissa studenter visar missnöje med undervisningen 
på kursen Sannolikhet och statistik. 
 
§4 En eller två examina på civilingenjörsprogrammet 
En lång diskussion om det på programmet ska finnas en examen i 
molekylär bioteknik och en i bioinformatik eller om alla ska få 
examen i molekylär bioteknik med eventuella inriktningar. Mer 
underlag och vad nuvarande studenter tycker tas fram till nästa möte. 
Även alumnernas synpunkter ska tas in. Baserat på detta tas ett förslag 
fram till nästa möte. 
 
§5 Utvärdering och utveckling av åk 4 och 5 
Jan presenterade tankar på eventuella förändringar av åk 4 och 5 
särskilt vad gäller antalet obligatoriska kurser. Kursstorleken 10 hp 
verkar vara något flera förespråkar. 
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§6 Masterprogrammen i Bioinformatik och Molekylär bioteknik 
Programmen har väldigt få studenter. Kan det fortsätta så? Ska 
förkunskapskraven ses över. Datavetare som vill bli bioinformatiker 
behöver en lämplig biologikurs. 
 
§7 Etikundervisning på programmen 
Frida Kuhlau har på uppdrag av IBG tagit fram ett förslag på hur 
etikundervisning skulle kunna komma in i de olika program som IBG 
ansvarar för. Hur det mer exakt ska förverkligas på X-programmen 
återkommer vid ett senare tillfälle. 
 
§8 Rapport från studierådet 
Terminens första studierådsmöte är i nästa vecka så det finns inte så 
mycket att rapportera ännu. En kickoff- kväll med kursombuden 
planeras. 
 
§9 Rapport från studievägledaren 
Det är 64 nya studenter på åk1. De kommer från stora delar av landet. 
Många har sökt programmet i första hand. 
 
§10 Övriga frågor 

- iGEM-kursen i sommar har haft nästan 30 studenter. Den har 
gått som en Öppen fördjupningskurs men borde kunna 
permanentas som en vanlig kurs. Kursledaren kommer med ett 
förslag. 

- Naturvetarkonferensen är numera öppen även för X-
studenterna men i dagsläget inte schemalagd. Nästa år 
konferens är den 8/10 och frågan väcktes om det ska läggas in 
på schemat. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Björn Gembert 
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 Jan Andersson Sara Ljungström 
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