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GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2019-11-22 

Protokoll Grundutbildningsnämnden 
GUN 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Fredrik Johansson 

koordinator för kandidatprogrammet i molekylärbiologi, Jan-

Åke Nilsson koordinator för mastersprogrammet i biologi, 

Donna Ajazaj studeranderepresentant, Mattis Holma 

studeranderepresentant 

Frånvarande ledamöter 

Klas Flärdh koordinator för mastersprogrammet i 

molekylärbiologi, Dag Ahrén koordinator för 

mastersprogrammet i bioinformatik, Caroline Isaksson 

koordinator för kandidatprogrammet i biologi 

Övriga närvarande 

Bodil Sjögreen koordinator för masterprogram i medicinsk 

biologi, Lotta Persmark studievägledare, Tina Ledje 

studievägledare, Violeta Kaleskovska sekreterare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordf hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2 Justeringsperson utses 

Mattis Holma valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll. 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Dagordning fastställd. 
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§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)  

Protokollet från 18:e oktober godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten 

• Info kring studentbarometern. En universitetsgemensam 

undersökning av studenters erfarenheter av sina 

utbildningar. Resultaten ser bra ut för Biologi. Fakulteten 

överväger att använda undersökningen för 

kvalitetsarbetet.  

• Lotta och Tina engagerades på inspirationsdagarna, med 

syfte att locka och informera gymnasiestudenter om 

studier inom biologi. 

• Ordf nämnde att institutionen som helhet hade ett för stort 

myndighetskapital förra året vilket medförde att man fick 

betala tillbaka medel till LU. 

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar 

• Bodil meddelade att Med.fak underproducerar antal 

studenter, men att biomedicin ligger på rätt nivå. Det har 

varit ett stort intresse för utlysningen av den 

engelskspråkiga biomedicinska kandidaten. 

• Fredrik informerade om att LTH har haft eventet 

ARKAD. Studievägledarna tyckte att utställarna var för 

konservativa: LTH utbildningarna är moderna och många 

nya program har tillkommit de senaste 20 åren vilket 

utställarna bör förhålla sig till. Nya mastersprogram på 

LTH: inom farmakologi (nystartat), nanovetenskap 

(överflyttat från N-fak till LTH), machine learning 

(nystartat). 

• Arbetet inför UKÄ utvärderingen pågår 

§ 7 Meddelanden internt 

• Flytten av administrationen på biologi har kommunicerats 

ut till samtliga. 
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• BUL i växtekologi har blivit tillsatt. En fråga som kom 

upp är könsfördelningen när det kommer till ansökningar, 

något man bör beakta framöver. 

• Det kommer att hållas en Lärardag 28:e nov. 

• Tina informerade om psykisk ohälsa. Vad bör vi som 

lärare/studievägledare/andra tänka på och hur skall vi 

förhålla oss till studenter som lider av psykisk ohälsa? 

Tina ska även redogöra för delar av detta under 

lärardagen. 

§ 8 Aktuella ärenden 

Förslag till beslut: Information om djuranvändning till 
studenterna 

Beslut fattat och läggs till handlingarna. 

Förslag till beslut: BIOC11 Human- och zoofysiologi 15 hp 

Handlar om att kurs BIOC11 ska kunna ersätta BIOC01 

Humanfysiologi 15 hp. Det efterlystes en text som förklarar 

bakgrunden till beslutet. Förslaget till beslut kommer att 

kompletteras med en sådan text efter mötet och sedan skickas ut 

så att beslut kan tas per capsulam*. 

Förslag beslut: Litteraturlista för kurser vt 2020 

Beslut fattas och läggs till handlingarna med kompletteringar. 

Code of conduct 

Beslut fattat och läggs till handlingarna. Skall ut till alla nya 

studenter och vid senare tillfälle bestäms var det skall ligga 

(hemsida eller Canvas)? 

Canvas: på vilka kurser vt 2020? 

Ordf informerade om när Canvas skall vara implementerat fullt 

ut, vilket är till ht 2020. Canvas har under hösten använts på ett 

par kurser och kommer att användas på samtliga grundkurser 

samt några avancerade kurser under våren. 
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Datorbehov: bilda arbetsgrupp 

• Med anledning av förändringar av datasalar behövs en 

grupp som ser över på datorbehovet för studenter. Janne 

och Yvonne är tillfrågade, men man bör även få med 

miljövetarstudent, biologistudent, 

molekylärbiologistudent samt lärare från både 

biologihuset och ekologihuset. 

• Information om renoveringen av datorsalen måste ut. 

Ordf ber att Calle skickar ut info på anslagstavlan. 

Budget för GU 2020 

Ordf går igenom budgeten för 2020. I och med fakultetens nya 

fördelningsmodell kommer GU-Biologis intäkter att öka. En del 

tyngre kostnader förväntas 2020, ffa ny bioinformatiksal med 

datorer etc. Sammantaget förväntas ett underskott på en knapp 

miljon, vilket är lämpligt eftersom vi fortfarande har ett stort 

myndighetskapital. 

§ 9 Information från studieråden 

BÖÖL informerade om att man vill göra en namnändring av 

studierådet. 

§ 10 Information från studievägledarna 

Studievägledarna nämnde att man kommer delta på Graduation 

fair 28:e nov. Här ställer man ut information om internationella 

utbildningar. 

§ 11 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

Fredrik berättade om utvärdering av kandidatprogrammen, 

överlag bra betyg. Studenterna är positiva till att det är en 

flexibel och bred utbildning, men ser gärna att man får fler 

laborationer och att det arbetas mot att biostatistik skall vara 

obligatoriskt då mer statistik efterfrågades. 
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Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

• Undervisning i R är något man saknar och efterfrågar. 

• Möjlighet att sitta nära sina handledare när man göra sina 

projekt är värdefullt.  

§ 12 Kursplaner/Utbildningsplaner: (se ovan) 

Klart vid tidigare diskussion. 

§ 13 Inkomna kursutvärderingar BIOF03, BIOC02, 
BIOR75, BINP29, BINP35/37 

BIOF03 Floristik fördjupning 7,5 hp 

20 studenter, 20 svar (på papper). Betyg för hela kursen höga 

4,9. Alla studenter tyckte att lärarna var mycket bra och 

uppskattade bl a exkursioner, fältvecka. Få önskemål om 

förändringar, men vissa dagar under fältveckan upplevdes av 

vissa som långa, medan andra tvärtom önskade högre tempo och 

mer kvällsaktiviteter. Nytt i år var att Inventeringsövning gjordes 

i Lund. Till nästa gång ska man ev göra några exkursioner till 

norra Skåne och lägga till arter i utantillistan. 

BIOC02 Ekologi 15 hp (vt 19) 

27 studenter, 12 svar. Betyg för hela kursen 4,3. Höga betyg bl a 

för kursens upplägg, lärarna och kommunikationen under kursen. 

Mest uppskattat var exkursionerna, minst var kurslitteraturen. 

Lärarlaget ska till nästa gång undersöka om alternativ bok finns 

och bevaka så att de självständiga projekten blir genomförbara. 

BIOR75 Cellulär och molekylär immunologi 15 hp 

28 studenter, 13 svar. Betyg för hela kursen 4,2. Lika höga betyg 

för bl a lärarnas insats och kommunikationen under kursen, 

kursens upplägg och seminarierna. Några olika förslag på 

förändringar inkluderade fördelningen av seminarier, mer 

labbarbete, mindre svåra artiklar och kortare föreläsningar. Nästa 

gång skall ordning och struktur på seminarier och vissa 

föreläsningar ändras. 
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BINP29 DNA sekvensering II 15 hp 

14 studenter, 2 svar. För få svar för att uttolka något (förra året 

fick kursen 4,7 i betyg och intrycket var att studenterna var 

ungefär lika nöjda denna gång). Ny projektor hjälpte upp och 

man ska till nästa gång se över innehåll och tidsfördelning 

mellan övningarna. 

BINP35/37 Projekt Bioinformatik 

Denna kurs organiserades med kort varsel för att trycket på 

kurserna BINP11 och 16 var stort från masterstudenter på andra 

program än bioinformatik (molbiol och biol). Sju studenter 

deltog och gjorde antingen en 7,5 eller 15 hp ”projektkurs”. 

Dock deltog de i vissa föreläsningar på BINP11, samt fick egna 

genomgångar. En kursutvärdering via email visade att studenter 

var mycket nöjda och uppskattade lärarinsatserna. De enda 

synpunkterna studenterna hade var att det initialt var lite svårt att 

välja och komma igång med projektet. 

§ 14 Övriga frågor 

Datum för mötestider 2020 skickas ut efter detta möte och 

beslutas per capsulam* 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

*Per capsulam beslut fattade via email 2019-12-09 - 

2019-12-10 

• Beslut om att kurs BIOC11 ska kunna ersätta BIOC01 

Humanfysiologi 15 hp 

• Datum för GUN-möten 2020 

Dessa beslutsdokument diarieförs tillsammans med protokollet. 

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 
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Justeras 

Mattis Holma 

Jep Agrell 
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