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GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2020-04-06 

Protokoll Grundutbildningsnämnden 
GUN 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Jan-Åke Nilsson 

koordinator för mastersprogrammet i biologi, Klas Flärdh 

koordinator för mastersprogrammet i molekylärbiologi, Dag 

Ahrén koordinator för mastersprogrammet i bioinformatik, 

Fredrik Johansson koordinator för kandidatprogrammet i 

molekylärbiologi, Mattis Holma studeranderepresentant (kl 

14:35) 

Frånvarande ledamöter 

Caroline Isaksson koordinator för kandidatprogrammet i biologi, 

Donna Ajazaj studeranderepresentant 

Övriga närvarande 

Bodil Sjögreen koordinator för masterprogram i medicinsk 

biologi, Lotta Persmark studievägledare, Tina Ledje 

studievägledare, Jóhanna Jónsdóttir Studieadministratör, Violeta 

Kaleskovska sekreterare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordf hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2 Justeringsperson utses 

Dag Ahrén valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll. 
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§ 3 Fastställande av dagordningen 

Dagordning fastställd. 

§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)  

Protokollet från 31:a januari 2020 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten 

• Ord. meddelade att informationen på fakulteten handlade 

om hur man skall hantera Corona situationen. 

Sammanträdesdatum 2020-04-06 

• Alumniundersökningen som arbetsmarknadsrådet håller i 

har skickats ut till studenterna. 

• Fråga som uppkommit gäller hur man hanterar 

korrigering av tentamen som har förväxlats? Vid 

uppenbart fel (tex förväxling) kan det ändras även om det 

är till studentens nackdel (men studenten ska informeras). 

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar 

• Bodil informerade om hur Coronan kommer slå mot 

internationella och inhemska studenter vid medicinska 

fakulteten. Introduktion till digitalisering har varierat, och 

vissa delar har varit problematiska på en del utbildningar 

inom medicinska fakulteten. 

• Fredrik meddelade att man håller på att ställa om 

undervisningen till digital verksamhet på LTH, vilket har 

medfört svårigheter. Här har man bland annat ifrågasatt 

upphovsrättsfrågan gällande föreläsningar som filmas, 

vem har rätt till materialet? Klas ställde frågan om hur 

man hanterar nedladdning av föreläsningar, hur gör man i 

så fall med upphovsrätten? 
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§ 7 Meddelanden internt 

Coronaläget, modifieringar av kurser, inställda aktiviteter 
etc. 

• Få kurser har laborationer under vt, period 2. Lärarna kan 

ha möjlighet att arbeta med små grupper för att kunna 

göra vissa praktiska delmoment på kurserna (se nedan). 

Faunistik- och floristik-kursen har ett delmoment som 

kräver närvaro på campus och detta planeras istället till 

augusti. 

• Vårterminen förlängs till 1 augusti. 

• LU har bestämt att all undervisning skall göras online, 

men tolkning finns gällande hur man hanterar praktiska 

moment. 

• Rapportering skall göras i form av en sk 

”avvikelserapport” ifall något avviker från kursplanen. 

När man vill undervisa i smågrupper måste man ansöka 

till fakulteten om det. 

• Examenshögtiden och mastergrillningen är inställt. 

• Söktrycket kommer att påverkas i höst på grund av 

Corona, vilket kan påverka ekonomin. 

• Bi-kansliet skall jobba två och två under kommande 

veckorna, även detta på grund av att undvika smitta bland 

personal. 

Diskussioner pågår om mastersprogram: ändringar av 
kursfordringar för Akvatisk ekologi, Medicinsk biologi 

• Ny kurs i Infektionsbiologi. Kommer att göras 

obligatorisk i Masterspåret Medicinska biologi. 

• Masterspåret i Akvatisk ekologi: Marin ekologi och 

limnologi skall göras om till två nya kurser. 

• Termin 4, man funderar på hur man skall utforma två nya 

kurser på molekylära kandidatprogrammet. 

Schemamall inför ht 20 

Lotta har med hjälp av IT avdelningen gjort en ny schemamall 

som skall användas av samtliga lärare. 
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Canvas inför ht 20 

Frida (bibliotekarien) frågade om det kommer finnas en 

gemensam kursyta i Canvas för de generella studiestöden. Hur 

skall informationen ut, genom länkar? Ordf menar att det vore 

praktiskt om alla kurser i Canvas kan länka till en central stöd-

sida (eller öppen Canvas yta) 

Fastställande av examinatorer vt 20 (tas senare per 
capsulam) 

* Beslut taget Per Capsulam 2020-04-20. 

§ 8 Aktuella ärenden 

Kurser som ev. bör ställas in sommaren 2020 BIOF04 och 
BIOB05 

Beslut fattat att BIOF04 Fältfaunistik ställs in 2020 och istället 

ges 2021. 

Förslag till beslut: Ändring av kursfordringar för Masterspåret i 

Växtbiologi. 

Beslut fattat att kursfordringarna ändras så att det för examen 

krävs antingen BIOR76 eller BIOR77. 

Förslag till beslut: Nedläggning av kurser i LADOK (lista 
bifogas) 

Beslut fattat enligt lista och läggs till handlingarna. 

Förslag till beslut: Ökad tilldelning kursledare (förslag 
bifogas) 

Beslut fattat enligt förslaget och läggs till handlingarna. 

Förslag till beslut: Ändring av examinator för Terrester 
ekologi EXTA01 vt 20 (Håkan Wallander) 

Beslut fattat att Håkan Wallander är examinator för Terrester 

ekologi EXTA01 vt 20. 

§ 9 Information från studieråden 

Inga ärenden. 
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§ 10 Information från studievägledarna 

• Hektisk period pga behörighetkontroll. 

• Det uppstår en osäkerhet inför höstens ansökningar pga 

Corona, 60-70% hoppar av, tappet större i år. 

• Antagningssiffror är dock ungefär samma som i fjol. 

§ 11 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

Fredrik nämnde att det har varit svårt att få molekylärbiologiska 

projekt för kandidatexjobbskursen. Examensarbetena kommer 

dock att kunna genomföras och examination kan göras via 

Zoom. 

Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

Masterprojekt kan bli problematiska att genomföra i och med 

Corona, speciellt de med arbete utomlands. Det kommer bli 

förseningar. 

§ 12 Kursplaner/Utbildningsplaner: (se ovan) 

Inga kursplaner kommer att skrivas om pga corona, utan det 

kommer att göras avvikelserapporter (se ovan). 

§ 13 Inkomna kursutvärderingar BIOC11, BIOC10, 

BIOR65 

BIOC10 Ekologi 15 hp, ht 20 

31 studenter, 19 svar. Betyg för hela kursen 4,5. Liknande höga 

betyg för bl a lärarinstatserna, kommunikationen under kursen, 

undervisningsformer, examinationer och att kursen fördjupat 

ämneskunskaperna. Lite lägre betyg för kursboken (3,8). Vissa 

studenter tyckte att det var för stressigt med två fältexperiment 

samma vecka, medan andra uppskattade särskilt detta. Många 

studenter uppskattade den mer avancerade statistiken, medan de 

studenter som inte fått en tidigare introduktion till statistik tyckte 

att nivån var lite för hög. Till nästa gång ska man försöka ha 
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förberedelse för de studenter som inte läst statistik tidigare och 

på sikt kommer det troligen att krävas förkunskaper i statistik. 

Lärarna var mycket nöjda med både kursen och studenterna. 

BIOC11 Human- och zoofysiologi 15 hp, ht 20 

31 studenter, 14 svar. Betyg för hela kursen 3,7. Studenterna 

uppskattade särskilt kursledarskapet, lärarnas föreläsningar, 

kompendierna och diskussionsfrågorna. Vissa uppskattade 

litteraturprojektet, men inte alla. Viss kritik fanns mot för hög 

och ojämn arbetsbelastning framförallt under kursens andra del, 

att neurobiologin behöver mer utrymme och att det var ojämn 

nivå på tentafrågorna. Lärarna var överlag nöjda, men ska till 

nästa gång se över föreläsningarna (utöka vissa, reducera andra) 

och jämna ut arbetsbelastningen. Man ska också se över labbarna 

och den utrustning som behövs för dessa samt instruktioner och 

tid för projektet. 

BIOR65 Marin ekologi 15 hp, ht 20 

28 studenter, 18 svar. Betyg för hela kursen höga 4,7. 

Studenterna uppskattade speciellt lärarnas insatser och feed-

back, undervisningsformer, examinationer, kurslitteratur och att 

de fördjupade sina ämneskunskaper. Fältövningarna inklusive 

arbetet med projekten var också mycket uppskattade, även om 

vissa av studenterna upplevde hög arbetsbelastning i slutet av 

kursen, när det var redovisningar och tentamen. Lärarna var 

mycket nöjda med kursen, studenterna och utvärderingen. Sedan 

förra gången utökade man tiden för rapportskrivande, men man 

ska till nästa gång försöka sprida ut arbetsbelastningen 

ytterligare. 

§ 14 Övriga frågor 

Inga ärenden. 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  
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*Per capsulam beslut fattade via email 2020-04-20 

Fastställande av examinatorer vt 20 Dessa beslutsdokument 

diarieförs tillsammans med protokollet. 

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Dag Ahrén 

Jep Agrell 
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