
 

MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll programråd molekylär bioteknik och bioinformatik  
Tid: 13.15 – 16.30, 20 maj 2014 
Plats: Navet, SciLifeLab 
 
Närvarande: 
Jan Andersson (ordf) 
Jenny Ehn 
Björn Gembert (sekr ) 
Lena Henriksson 
Gunnar Johansson 
Lars Göran Josefsson 
Margareta Krabbe 
Johanna Lundahl 

Jonas Mattisson 
Robin Olsson (tom §5) 
Sofia Jillefors Olsson (from §4) 
Stefan Pålsson 
Maria Selmer 
Camilla Söderlund 
Margareta Tennander 

 
 
§1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Mötet öppnades. Till justeringsperson valdes Lena Henriksson.  
 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§3. Uppföljning av individuella kurser  
Lars-Göran redovisade uppföljning av individuella kurser läsåret 
2013/2014. Studenterna upplever att informationen om kurserna är 
svår att hitta. Ett antal förslag på kvalitetshöjande åtgärder 
presenterades. 
 
§4. Lägesrapport etik  
Etikinslag finns i den nya introduktionskursen och ska nu arbetas in i 
flera kurser tillsammans med kursledarna för respektive kurs. 
 
§5. Lägesrapport kursspår på programmet 
Arbetsgruppen har haft sitt första möte. En inledande idé kan vara att 
varje spår är 30 hp. När spåren är definierade ska ansvariga för 
respektive spår hittas. 
 
§6. iGem 2014 
Nils Anlind, en av fyra projektledare, presenterade iGem. Eftersom 
det är tioårsjubileum kommer alla lag i år att inbjudas direkt till 
Boston utan Europafinal. Innehållet i Öppen fördjupningskurs i 
anslutning till iGem fastställdes. 
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§7 Nya programansvariga för masterprogrammen 
Programansvarig för masterprogrammet i bioinformatik blir Bengt 
Persson och för masterprogrammet i molekylär bioteknik blir Suparna 
Sanyal. 
 
§8. Rapport från studierådet 
62 stycken var närvarande på senaste mötet. En åsikt som framfördes 
var att informationen från studierådet är dålig. Tre studiebesök var 
planerade men alla kanske inte blir av pga för få anmälda. 
 
§9. Rapport från studievägledare 
Studievägledaren samt programansvarig träffar studenterna i åk 1 den 
21/5. 
 
§10. Övriga frågor 

- Kursinformation den 6 och 7 okt i form av lunchmöten. 
- Naturvetarkonferens den 8/10, anmälan öppen redan nu. 
- Portföljfunktionen för DiaNa i studentportalen är nu på plats. 
- Alla IBG-tentor på X-programmet ska delas ut på BMC. 
- Gunnar Johansson framförde förslag på ändringar av kemin på 

åk 2. Frågan kommer tillbaka i höstens studieplanearbete. 
 
§11. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet.   
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Björn Gembert 
 
 
 Justeras 
 
 
 
 Jan Andersson Lena Henriksson 
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