
 

MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll programråd molekylär bioteknik och bioinformatik  
Tid: 13.15 – 16.30, 10 april 2014 
Plats: A11:2, BMC 
 
Närvarande: 
Jan Andersson (ordf) 
Maria Selmer 
Jonas Mattisson 
Sofia Jillefors Olsson (tom §4) 
Johanna Lundahl 
Gunnar Johansson 
 

Rickard Pettersson 
Margareta Krabbe 
Jenny Ehn 
Emilie Hedlund 
Camilla Söderlund 
Emma Kristensen 
 

§1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Mötet öppnades. Till justeringsperson valdes Maria Selmer.  
 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§3. Uppföljning kurser period 2  
Sammanställning av kursvärderingarna från period 2 gicks igenom. 
Svaren baserades på samtliga studenters svar, även de från andra 
program.  
 
De kurser där åtgärder anses behövas var:  
1KB007 Grundläggande kemi: arbetsbelastning upplevdes som ojämn. 
Kursansvarig har lovat försöka ändra på det till nästa år.  
1FA528 Elektromagnetism och vågrörelselära: denna kurs behöver 
anpassas mer för att passa X. En kursplaneändring är förslagen och 
Jan ska träffa kursansvarig och studierektor imorgon.  
1TD184 Optimeringsmetoder uppfattades som för omfattande och 
svår men enbart en X-student hade svarat på enkäten. En 
kursplaneändring är föreslagen.  
1MB428 Genombiologi: kursansvarig, TUR-representant och Jan har 
haft möte för att jobba med undervisningen och hur man framför 
syftet med kursen.  
1MB423 Immunologi: tentamensformen ska ändras.  
 
Ovan resultat ska finnas med som jämförelse nästa gång kurserna 
utvärderats.  
 
§4. Ändrade kursplaner X  
Förslag på revideringar fanns för  
1FA104 Mekanik 
1TD184 Optimeringsmetoder 
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1RT490 Reglerteknik I 
Beslut: 1FA104 tillstyrktes efter omformulering av mål två och sex 
samt en smärre redaktionell ändring. För 1TD184 önskas 
laborationerna behållas och det delegerades till Jan att med berörd 
studierektor diskutera mål två samt formuleringen kring programvaran 
och därefter tillstyrka kursplanen. För 1RT490 önskas en lösare 
skrivning kring programvaran och en redaktionell ändring gjordes. 
Därefter tillstyrkan.  
 
1MB428 Genombiologi  
1FA528 Elektromagnetism och vågrörelselära  
Beslut: Att fastställa kursplanen för 1MB428 efter att information om 
kurslitteraturen lagts till. Att fastställa kursplanen för 1FA528 efter 
redaktionella ändringar.  
 
§5. Rapport från studierådet 
Senaste studierådet var igår. De närvarande studenterna fick 
information om nyheter i Diporta, Ångström etapp 4 samt om 
kursansökan senast den 15/4.  
 
§6. Rapport från studievägledare 
Studievägledarna har informerat om att man inte kommer att kunna 
göra sen ansökan till kurserna förrän efter 15/7, och då enbart till de 
kurser där plats finns.  
Många studenter tackar ja till fler kurser än de sedan går. 
 
§7. Övriga frågor 
Masterprogrammet i tillämpad bioteknik ska ordna en 
bioteknikeftermiddag där X, masterprogrammen i molekylär bioteknik 
och bioinformatik med flera är välkomna att delta.   
 
Studieplanen 
Kemisektionen har föreslagit att 1KB761 Proteinbioteknologi ska byta 
period för att samläsas med en kurs på masterprogrammet i tillämpad 
bioteknik. 
Beslut: Förslaget avslås eftersom kursen på X och masterprogrammet 
i molekylär bioteknik bygger på förkunskaper från en kurs studenter 
på masterprogrammet i tillämpad bioteknik inte läst.  
 
Kursinformation 
Få X-studenter har kommit på den kursinformation som arrangerats. 
Till nästa programråd ska Margareta och Jan komma med ett förslag 
på en kursinformationslunch. Den kommer att ligga kring den 1/10 
2014.  
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SciLifeLab 
SciLifeLab invigdes igår. Många X-alumner arbetar där. Hur kan vi 
jobba mer med SciLifeLab? 
 
§8. Mötet avslutas 
   
 
Vid protokollet 
 
 
Emma Kristensen 
 
 Justeras 
 
 
 Jan Andersson Maria Selmer  
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