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Protokoll programråd molekylär bioteknik och bioinformatik  
Tid: 13.15 – 16.30, 27 februari 2014 
Plats: Boströmrummet, BMC 
 
Närvarande: 
Jan Andersson (ordf) 
Jenny Ehn 
Björn Gembert (sekr ) 
Gunnar Johansson 
Margareta Krabbe 
Johanna Lundahl 

Jonas Mattsson 
Robin Olsson 
Sofia Jillefors Olsson 
Stefan Pålsson 
Maria Selmer 
Camilla Söderlund 

 
 
§1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Mötet öppnades. Till justeringsperson valdes Sofia Jillefors Olsson.  
 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§3. Etik på programmet  
Tre kurser är identifierade där etikmoment införs med start i åk 1 till 
hösten. För nuvarande studenter planeras en separat kurs som en 
övergångslösning att ges ht 2015. 
 
§4. Nya och ändrade kursplaner  
Programrådet tillstyrkte förslag på kursplaner för följande nya kurser: 
1MB785 Bibliografiskt projekt, 5 hp 
1MB786 Bibliografiskt projekt, 10 hp 
1MB402 Evolution – orsaker och konsekvenser 
1MB111 Introduktion till molekylär bioteknik 
1MB281 Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och 
bioinformatik I 
1MB282 Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och 
bioinformatik II 
1TD267 Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar 
Programrådet tillstyrkte förslag på ändring av behörigheten för 
1KB300 Kemisk termodynamik 
 
§5. Utbildningsplaner 
Programrådet tillstyrkte förslag på utbildningsplaner läsåret 
2014/2015 för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, 
masterprogrammet i molekylär bioteknik samt masterprogrammet i 
bioinformatik 
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§6. Satsning på avancerad nivå 
Medel är beviljade för projektet Identifiering och utveckling av 
kursspår på X-programmet. Första steget blir att gå igenom de lokala 
målen för programmet. En arbetsgrupp bildas bestående av Jan 
Andersson, Margareta Krabbe, Gunnar Johansson, Maria Selmer, ett 
par alumner, Jonas Mattsson samt en student på högre årskurs. 
 
§7. Rapport från studierådet 
Studierådet hade möte 13/2. Alla poster är nu tillsatta. Det har varit 
positiva etikdiskussioner. 
 
§8. Rapport från studievägledare 
Jenny redovisade hur många hp studenterna tagit efter första terminen 
 
§9. Övriga frågor 

- Diskussion om studenternas engagemang och motivation till 
sina studier. 

- Kursinformation vid IBG den 2 april men för X-programmet 
skulle kanske en information inför valet på hösten vara av 
större värde. 

- Mötet i maj flyttas till den 20/5 
 
§11. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet.   
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Björn Gembert 
 
 
 Justeras 
 
 
 
 Jan Andersson Sofia Jillefors Olsson 
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