
Sida 1 av 9 

 

GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2019-09-20 

Protokoll Grundutbildningsnämnden 
GUN 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Dag Ahrén 

koordinator för mastersprogrammet i bioinformatik, Klas Flärdh 

koordinator för mastersprogrammet i molekylärbiologi, Jan-Åke 

Nilsson koordinator för mastersprogrammet i biologi, Mattis 

Holma studeranderepresentant, Donna Ajazaj 

studeranderepresentant 

Frånvarande ledamöter 

Caroline Isaksson koordinator för kandidatprogrammet i biologi, 

Fredrik Johansson koordinator för kandidatprogrammet i mol 

biologi 

Övriga närvarande 

Lotta Persmark studievägledare, Tina Ledje studievägledare, 

Violeta Kaleskovska sekreterare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordf hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2 Justeringsperson utses 

Jan-Åke Nilsson valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll. 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Justering under § 8 ”aktuella ärenden”. Tillägg av ”Beslut om 

examinatorer VT 2020. 
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§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)  

Protokollet från 10:e maj godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten 

• Studierektorsmöte 19 sep där man bland annat 

diskuterade alumnienkät som kommer att genomföras så 

fort som möjligt. 

• Canvas håller på att implementeras på LU. 

• Ordf. meddelade att ett nytt webbdirektiv har börjat gälla 

från jan 2019. Det innebär att allt som läggs ut på nätet 

skall anpassas och vara tillgängligt för personer med 

funktionsvariation. 

• Intuitionerna fortsätter jobba med sina utbildningsplaner. 

• Uppföljning av ”me too” har skapats i form av ett större 

arbete man kallar för Tellusprojektet. Projektet går ut på 

att stärka arbetet med att förebygga sexuella trakasserier 

på LU.  

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar 

Inga ärenden. 

§ 7 Meddelanden internt: Ny bioinformatiksal, Floristik 
sommarkurs 

• Canvas har implementerats på fem kurser i biologi. Man 

ser bland annat en förbättrad kommunikation och ett 

mobilanpassat system vilket Live@lund inte hade. 

• Floristikkursen som ges i början av sommaren har blivit 

flyttad till slutet av sommaren. 

• Pågående diskussion om molekylärbiologer skall kunna ta 

kursen Human- och zoofysiologi istället för 

humanfysiologi. Kommer att tas upp för diskussion på 

nästa GUN möte. 

• Det planeras en ny bioinformatiksal i biologihus D. En 

datorsal tas bort, detta ifrågasattes av studenterna då 

datorsalarna utgör en viktig del för studerande. Alla har 
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inte datorer och en del väljer att inte använda sina privata 

datorer. 

§ 8 Aktuella ärenden 

Beslut om Biträdande Studierektor (bifogas) 

Per-Fredrik Johansson kommer under samma intervall som 

studierektor vara biträdande studierektor d.v.s. till och med 31 

december 2021. Beslutet fastställdes och godkändes. 

Beslut om examinatorer VT 2020 

Beslut om examinatorer för VT 2020 fastställdes och godkändes 

efter smärre korrigeringar. Beslutet skall diarieföras 

Formulering av åtgärdsplan för studentproblemärenden 
(Bifogas) 

Åtgärdsplanen skall diskuteras en gång till inför nästa GUN 

möte. 

Formulering av ” Code of conduct (utkast bifogas) 

• Studentrepresentanterna tycker att uppförandekoden har 

en betydelse för utbildningen, man vet vad som förväntas 

av lärare och studenter. 

• Donna tyckte det kunde vara en ide att ge ut information 

inför varje kursstart som en påminnelse för studenterna. 

• En stark koppling finns till studenträttighetslistan och det 

bör göras ett förtydligande till denna. 

• Efter modifiering kommer den att tas upp hos BÖÖL för 

vidare diskussion.  

§ 9 Förslag: göra trivsamt i D-husets ”glasveranda”: 

införskaffa fotbollsspel, brädspel etc? 

• Ta bort maskinerna som för oljud. 

• Beträffander ett ev. fotbollsspel måste det först kollas så 

det inte stör verksamheter i närheten. 

• Bra ljus saknas 
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• Studentrepresentanterna tyckte att caféborden var 

oanvändbara och vill helst se dem flyttade till breda 

korridoren i biologihus D. 

• Även mer studieplatser och uppehållsrum behövs. 

§ 10 Information från studieråden 

BÖÖL hade stormöte den 16 september där man utlyste nya 

poster. Engagemanget är lågt liksom engagemanget bland 

internationella studenter. Ett sätt att locka till sig dessa är att 

skicka ut info till studievägledarna så att de kan skicka det 

vidare. 

§ 11 Information från studievägledarna, inklusive 
studentantal 

• Tina gick igenom höstens antagning. Fler reserver än 

vanligt. Master hade ett lägre studentantal och det kan 

bland annat bero på, studenter som inte har taget ut sin 

kandidatexamen samt att det har gått ner på fakulteten 

totalt. 

• Studievägledarmöte, 1 gång per termin. 

• Tina informerade om att hon kommer sitta 3 dagar i 

veckan i biologihuset för att på så sätt vara nära sina 

studenter. 

• Studievägledarna planerar infomöten inför vårtermin 

2020. 

• Studievägledarna uppmanade BÖÖL att titta närmare på 

novischaktiviteter då det uppstod problem med 

engagemanget inför terminsstart. 

• Donna undrar om vi har aktiviteter under kulturnatten. 

Svaret är att det detta år är pausat, men tanken är att det 

kommer tillbaks nästa år då biologins dag planeras 

sammanfalla med kulturnatten. 

• Mattis frågade mastersstudenter om novischaktiviteter. 

Masterstudenter får mycket annat från centralt håll. Skall 

diskuteras vidare, hur man skall hantera 

informationsflödet till de olika studenterna. LUNA inget 
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program, sen information otydlighet kring Lunas 

aktiviteter. 

§ 12 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

Ny kull av studenter. I den nya kursen BIOA10 har man i år 

reducerat den gröna biologin under introveckan. 

Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

• Infomöte med nya mastersstudenter, första kontakt med 

spårkoordinatorerna där man i små grupper diskuterade 

både förväntningar och olika kurser. Tanken är att 

kontakten med studenterna och koordinatorerna skall 

fortsätta genom hela masterutbildningen. 

• Många studenter på bioinformatikprogrammet. Man har 

anställt en ny lärare (Ehran) som kommer att vara aktiv 

först nästa termin. Anna Runemark är också involverad i 

programmet.  

§ 13 Kursplaner: Magisterexamensarbeten BIOY10 
och MOBY10 (bifogas) 

BIOY10 och MOBY10 skall skickas vidare för fastställande hos 

utbildningsnämnden. 

§ 14 Inkomna kursutvärderingar BIOA10, BIOF06, 
BIOR78, BIOR49 (ht 17), BIOR14 (ht 17 och ht 18), 
BIO/MOBK01, BIOR18, BIOR81, BIOC04, BIOC05 
(bifogas) 

BIOR16 Immunologi 15 hp 

30 studenter, 20 svar. Betyg för hela kursen höga 4,7. Få 

önskemål, men lite mer feedback. Feedback annars nu mer 

synkroniserat, vilket fungerade bra. Inga stora förändringar, bara 

se över feedback ytterligare. 
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BIOR82 Akvatisk ekologi 15 hp 

 16 studenter, 10 svar. Betyg för hela kursen 4,4. Höga betyg för 

lärarinsatser (4,8), kursledarskap (4,9) samt flera av delämnena 

inom kursen. Studenter önskade förändringar av 

Östersjödebatten, vilket ska göras. 

BIOK/MOBK01 Examensarbete för Kandidatexamen 15 hp 

27 studenter, 13 svar. Betyg för hela kursen 4,1. Högre betyg för 

bl a examination och fördjupande av ämneskunskaper. Lägre för 

information under kursen. Mittkursinfomöte läggs in till nästa 

gång samt översyn över vem som opponerar på vem. 

BIOR25 Molekylär ekol. o evol. 15 hp 

25 studenter, 15 svar. Betyg för hela kursen höga 4,5. Ännu 

högre för bl a slutprojektet (4,9). Kritik mot ffa Live at Lund 

vars mappsystem kollapsade mot slutet av kursen. Nästa gång 

utökas projekten med en dag var och mer info om 

litteraturprojekten. 

BIOR49 Molekylär genetik i euk. org. 15 hp 

30 studenter, 19 svar. Betyg för hela kursen 3,2. Studenterna 

uppskattade att de fördjupade sina ämneskunskaper, men ansåg 

det vara för trångt på laborationerna och de flesta delar fick 

blandade betyg (1-5, medel runt 3,5). Vissa labbassistenter 

fungerade bra, andra mindre bra. Någon kände sig diskriminerad 

(som utomeuropé). Tempot på kursen var högt, och bitvis 

ojämnt. Till nästa gång ska det tas in färre studenter och man ska 

se till att ha tillräckligt med labbutrymme. 

BIOR21 Toxikologi 15 hp 

24 studenter, 19 svar. Betyg för hela kursen 3,2, vilket är klart 

lägre än tidigare år. Bättre betyg för kommunikationen med 

lärarna och examinationen, lägre för kurslitteratur och kursens 

upplägg. Lärarlaget var förvånat över de låga betygen och skall 

till nästa gång ge tydligare, skriftlig information om kursens 

upplägg och vad som förväntas från studenterna samt uppmana 

att studenterna meddelar direkt när något problem uppstår. 
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BINP28 DNA sekvensering I 15 hp 

14 studenter, 13 svar. Betyg för hela kursen 4,4. Studenterna 

uppskattade speciellt lärarnas insatser och närvaro samt 

kursmaterialet. Ny projektor hjälpte upp kursen! Kursens 

innehåll utvärderas inför nästa kurs. 

BIOA11 Genetik och evolution 15 hp 

76 studenter, 38 svar. Betyg för hela kursen 4,0 och betyg i 

paritet med detta för det mesta på kursen. Extra uppskattat var 

laborationerna och assistenterna. Kursen gavs i ny form för 

första gången och behöver finjusteras i vissa delar, vilket 

lärarlaget ska göra inför nästa kurs. 

BIOR56 Antibiotika, biologi o kemi 15 hp 

15 studenter, 11 svar. Betyg för hela kursen 4,2. Uppskattat var 

speciellt litteraturprojektet. Någon student önskade mer 

avancerade laborationer. Lärarlaget upplevde att studenterna var 

uppdelade i två grupper: med mycket mikrobiologisk kunskap 

eller inte. De förstnämnda kunde ev. få ytterligare utmaningar 

nästa gång kursen ges, om möjligt även mer avancerade 

laborationer, men det blir resurskrävande. 

MOBA03 Molekylärbiologi 15 hp 

18 studenter, 10 svar. Betyg för hela kursen 4,4. Studenterna 

uppskattade bl a lärarnas insatser, kommunikation, 

kursinformation och GMO-momentet. Minst uppskattat var 

plagiatövning. Till nästa gång ses bl a vissa instruktioner och 

deadlines över, samt plagiatövningen. 

BIOR59+60 Genetisk analys I o II, 7,5+7,5 hp 

30/22 studenter, 18 svar. Betyg för hela kursen 4,3. Speciellt 

uppskattade var räkneövningarna, men kurskoordinationen kan 

förbättras ytterligare. Kursinnehållet i BIOR60 ska ses över. 

BIOR52 Tillämpad ekotoxikologi 15 hp, 27 studenter, 19 svar. 

Betyg för hela kursen 3,8, vilket är lägre än normalt (brukar vara 

ca 4,6). Speciellt uppskattat var det tillämpade projektet, men 

överlag önskades mer feedback och färre seminarier. Lärarlaget 
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tror att det höga antalet studenter gjorde att kommunikationen 

blev lidande. Till nästa gång tas ev. litteratursökning in, bättre 

info om hur studenterna kan jobba självständigt och färre 

seminarier. 

BIOR41 Ekotoxikologi 15 hp 

24 studenter 19 svar. Betyg för hela kursen 4,1. Höga betyg för 

bl a laborationer och artikelanalyser, men arbetsbördan 

upplevdes som ojämn. Mer feedback efterlystes. Lärarlaget 

upplevde vissa schemaproblem, som skall åtgärdas till nästa 

gång. Ny kurslitteratur och strikt feedback-schema övervägs. 

BIOS13 Modellering av biologiska system. 15 hp 

43 studenter, 32 svar. Betyg för hela kursen 3,6. Uppskattat var 

bl a kommunikation med lärarna, användandet av R och 

examinationen. Dock ansåg en del att matematikintroduktionen 

kan reduceras. Svåra moment hade flyttats till senare i kursen, 

vilket fungerade bättre och till nästa gång reduceras matematiken 

och mer tid ges till programmering. 

§ 15 Övriga frågor 

Inga ärenden. 

§ 16 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Jan-Åke Nilsson 
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Jep Agrell 
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