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Protokoll programråd molekylär bioteknik och bioinformatik  
Tid: 13.15 – 16.30, 31 oktober 2013 
Plats: A7:114, BMC 
 
Närvarande: 
Jan Andersson (ordf) 
Ebba Bergman 
Jenny Ehn 
Björn Gembert (sekr from §9) 
Lena Henriksson 
Gunnar Johansson 
Lars Göran Josefsson 

Emma Kristensen (sekr tom §8) 
Sara Ljungström 
Ellen McShane 
Robin Olsson 
Rickard Pettersson 
Stefan Pålsson 
Camilla Söderlund 

 
 
§1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Mötet öppnades. Till justeringsperson valdes Robin Olsson.  
 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§3. Examensbeteckningar på X – förslag på ändring av 
programspecifika tillägg och preciserade examenskrav i 
utbildningsplanen  
Förslag på ändringar i utbildningsplanen, avsnitt 4.4.5 och 8.2.4, 
fanns.  
Beslut:  
Nedan ersätter den borttagna meningen i 4.4.5:  
De två inriktningarna leder till examen:  
* civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik 
* civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik, inriktning 
bioinformatik  
 
Förslaget tillstyrktes därefter. Ändringen föreslås gälla snarast.  
 
§4. Namnpolicy för icke ämnesdefinierade kurser på X  
Beslut: Introduktionskursen ska heta ”Introduktion till molekylär 
bioteknik” (vilket därmed blir en ny kurs som ersätter 1MB101). 
Tillvalskurserna 1MB780 och 1MB781 byter namn till ”Bibliografiskt 
projekt”, 1MB810 och 1MB812 byter namn till ”Projektarbete” (och 
blir därmed nya kurser). Övriga kurser behåller nuvarande namn. 
 
§5. Studieplaner inriktning bioinformatik X och 
masterprogrammet i bioinformatik 
Förslag på studieplaner fanns. 
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Beslut: Förtydligande att studenterna väljer mellan 1MB428 och 
1MB402 (masterprogrammet). 15-30 hp uppdelning mellan 
perioderna för Examensarbete E i bioinformatik 45 hp 
(masterprogrammet).  
1TD267 i period 44 (civilingenjörsprogrammet) respektive 14 
(masterprogrammet) istället för som tillvalkurs som innevarande år. 
Smärre redaktionella ändringar. Därefter tillstyrkan.  
 
§6. Studieplaner inriktning molekylär bioteknik X och 
masterprogrammet i molekylär bioteknik  
Förslag på studieplaner fanns. 
Beslut: Förslagen tillstyrktes efter redaktionella ändringar.  
 
§7. Tillvalskurser i studieplanen X  
Bägge inriktningar.  
Beslut: 1TD267 stryks. Öppen fördjupningskurs I byts mot en ny med 
samma namn på G1F, II byts mot en med A1N, III kvarstår (A1F).   
Förslaget tillstyrktes i övrigt.  
 
§8. Utlysande av tre X programkurser som fristående kurser läsår 
14-15 (1MB444, 1MB511 och 1MB525)  
Önskemål från kursledare. Rekryterar väldigt få nu. Programrådet 
tycker det är bra.  
 
§9. Resultaten från UKÄ:s utvärderingar av X och 
masterprogrammet i bioinformatik 
Programmen har fått bedömningen hög kvalitet 
 
§10. R och statistik på X och masterprogrammen 
Diskussion om hur R ska in i programmet. Det gäller att finns 
lämpliga kurser. Tillnästa möte inbjuds någon som kan presentera R. 
 
§11. Schemaläggning av aktiviteter obundna till kurser på X – 
vem bestämmer och utvärderar? 
Det är programansvarig som ska avgöra vilka övriga aktiviteter som 
ska anges i schemat. Det enda som är sagt från fakultetens sida är 
Utnarm. 
 
§12. Studentaktiviteter som påverkar kurser (t.ex. skidresor) 
Alla var eniga om att sådana aktiviteter inte är bra. 
 
§13. Rapport från studierådet 

- Senaste mötet med studierådet var ett stort möte med hela 84 
närvarande. 
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- Studierådet har diskuterat förslaget på standardiserade frågor 
på kursvärderingarna. De vill kunna bedöma föreläsningar och 
laborationer för sig. Möjlighet till fritextkommentarer 
efterlystes. 

- Utbildningsutskottet på UTN konstaterar att studentinflytandet 
på X är bra. 

- Nya kursombud och ledamöter i programråd är valda. 
 
§14. Rapport från studievägledare 
Inget särskilt denna gång 
 
§15. Övriga frågor 
Gunnar efterlyste en lärardag för programmet. Jan funderar på 
formerna för en sådan. 
Studenterna påpekade att ett antal lärare som undervisar på enstaka 
kurser på programmet har dålig koll på programmet som helhet. 
 
§16. Mötet avslutas 
   
 
Vid protokollet 
 
 
Emma Kristensen 
 
 
 
Björn Gembert 
 
 
 Justeras 
 
 
 Jan Andersson Robin Olsson  


