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GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2020-06-12 

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 

Frånvarande ledamöter 

Donna Ajazaj studeranderepresentant, Caroline Isaksson 

koordinator för kandidatprogrammet i biologi, Mattis Holma 

studeranderepresentant 

Övriga närvarande 

Bodil Sjögreen koordinator för masterprogram i medicinsk 

biologi, Frida Rosengren bibliotekarie, Lotta Persmark 

studievägledare, Tina Ledje studievägledare, Violeta 

Kaleskovska sekreterare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordf hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2 Justeringsperson utses 

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

Dagordning fastställd. 

§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)  

Bodil frågar om Per Capsulam beslutet som togs den 6:e maj 

innehåller en konsekvensbeskrivning. Detta skall läggas till i 

protokollet. Protokollet godkändes och lades till handlingarna 

med modifiering. 

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten 

• Info från studierektorsmöte. Tillåtet att driva 

campusförlagd undervisning med hänsyn till rådande 

rekommendationer, riskbedömning skall göras för varje 

kurs. Undervisning för nybörjarstudenter liksom 

sistaårsstudenter skall prioriteras. Biologi kommer 

försöka att i så stor utsträckning hålla digitala 

föreläsningar och prioritera laborationer och seminarier 

på campus.  Det ska informeras om upphovsrätten 

gällande föreläsningar och användandet av munskydd etc 

måste diskuteras. 

• Info kring det naturvetenskapliga basåret där både Fredrik 

Andreasson och Mikael Pontarp kommer vara 

involverade.  

• Examenshögtiden 2021 kommer hållas 5:e, 6:e, 7:e juni, 

här kommer även årets studenter att delta på grund av 

Corona. 

• Praoverksamheten läggs på fakultetsnivå och under 

hösten tas inte några praoelever emot. 

• Diskussion om att bedriva kurser med andra universitet 

kom på tal, vilket inkluderar bland annat NABIS. 

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar 

• Medicinska fakulteten har beslutat att ge 50000 sek i ökad 

tilldelning för vårens kurser på grund av Corona.  
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• De internationella programmen har ökat i antal sökningar, 

intresset är stort för just de engelskspråkiga programmen 

såsom biomedicin.  

§ 7 Meddelanden internt 

Coronaläget inför ht 20 (campus eller on-line, praktiska 
moment, social distans under föreläsningar etc.) 

Diskuterades närmare under § 5. 

Skåp i biologihus 

Mail har skickats ut till studenter med hänvisning till att tömma 

skåp inför sommaren. 

Betalande studenter, preliminära siffror inför HT20 

Ordf föredrar ärendet. 38 st är antagna än så länge, vilket är 

oväntat många. 

§ 8 Aktuella ärenden 

Förslag till beslut: Fastställande av kurstilldelning 2021 
(bifogas) 

Beslut fastställd med korrigering (BIMM18). Alla extra 

kostnader som har tillkommit pga Corona betalas centralt av GU.    

Förslag till beslut: Litteraturlista för kurser ht 20 (bifogas) 

Beslut fastställt med korrigeringar. Beslut läggs till 

handlingarna. 

Ansökningar om avvikelse från Kursplan vt 20 (bifogas) 

Avvikelserapporter (dvs rapport om avvikelse från kursplan) 

skall göras för kurser där detta skett. 

Studentbarometern 2017, sammanställning 

Sammanfattningsvis kommer Biologiska institutionen väl ut i 

denna undersökning, relativt övriga institutioner på fakulteten, 

men faktiska antalet studenter som upplever stress etc är 
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oroväckande högt. Dock oklart exakt vad frågorna syftar på, tex. 

är det undervisningssituationen eller hela livet som student?  

§ 9 Information från studieråden 

Inga ärenden. 

§ 10 Information från studievägledarna 

Studievägledarna går igenom siffrorna för betalstudenter och 

utbytesstudenter samt antagningstal och info kring 

bioinformatikkurserna.  

§ 11 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

Caroline höll i examenshögtiden med kandidatstudenterna via 

Zoom.  

Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

• Även Klas och Bodil höll i examenshögtid i hörsalen och 

via Zoom. Studenterna fick berätta om deras 

framtidsplaner och många söker eller har fått 

doktorandtjänster.   

• Biologi har inte haft ett avslut än, men kommer ha det 

online i nästa vecka.  

• Bioinformatik, korta projekt har gjorts. En liten 

avslutning kommer göras. 

§ 12 Kursplaner/Utbildningsplaner: Kursplaner 
BIOR86 och BIOR87 fastställda, BIOR88 är på sista 
granskning 

Inga ytterligare kursplaner på gång i nuläget. 
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§ 13 Inkomna kursutvärderingar BIOR17, BIOR41, 

BIOR67, BIOR83, BIOR85, BINP28 

BIOR41 Ekotoxikologi 15 hp 

18 studenter, 12 svar. Betyg för hela kursen höga 4,5. Likartade 

höga betyg bl.a. för lärarinsatser, kommunikationen, kursens 

upplägg och litteratur. Uppskattade var också laborativa moment 

och önskemål om förändringar rörde främst r individuellt arbete 

och rotering av gruppsammansättning. Lärarna var nöjda, inte 

minst med de förändringar som genomförts (tex kurslitteratur). 

Inga större justeringar till nästa gång, men inläsningsfrågor ska 

ses över. 

BIOR67 Fiskeriekologi 15 hp 

11 studenter, 7 svar. Betyg för hela kursen 4,0. Högre betyg för 

bl a fältprojekt och seminarier, något lägre för VPA-projekt. 

Även fältarbetet var uppskattat. Vissa studenter önskade fler 

genomgångar och mer feedback och någon tydligare riktlinjer 

för om man skulle jobba ensam eller i grupp. Lärarlaget var 

nöjda (utom med att trålningen inte fungerade) och ska till nästa 

gång utöka feedbacken. 

BIOR17 Limnologi 15 hp 

10 studenter, 3 svar. För få svar för att ge en klar bild, men betyg 

för hela kursen 4,0. Studenterna uppskattade kursens nivå, 

fältarbetet, att man lärt sig ämneskunskaper och litteraturen, men 

efterlyste mer kommunikation mellan lärarna och emer effektiv 

planering av Anebodadagarna. Anebodastationen kommer inte 

att finnas tillgänglig nästa gång, så det ska då göras 

dagsexkursioner istället. 

BINP28 DNA sekvenseringsinformatik I 7,5 hp 

24 studenter, 15 svar. Betyg för hela kursen 3,1. Högre betyg för 

kursens nivå, ökade ämneskunskaper och litteraturen. 

Studenterna uppskattade också övningarna och assistenter. 

Studenterna hade synpunkter på kommunikationen med lärare, 

som ibland uppfattades som otrevlig, och vissa tyckte att 

betygssättningen var otydlig. Det uppfattades också som rörigt 
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med filer på LaL, Lärarna var inte nöjda med hur kursen avlöpte. 

Vissa problem uppstod bl a. pga brist på datorer och assistenter 

(fler studenter än tidigare) och ny kursledare, Det ökade antalet 

studenter orsakade också tidsbrist vid vissa övningar. Lärarlaget 

har satt ihop en åtgärdslista på 15 punkter, inklusive bl a ökat 

antal assistenter, tydlighet med obligatoriska moment och 

betygssättning, och rejäla genomgångar av övningar. 

BIOR83 Bevarandebiologi 15 hp 

23 studenter, 13 svar. Betyg för hela kursen höga 4,8. Mycket 

höga betyg för lärarna och övriga aspekter av kursen. Speciellt 

uppskattades den nyinlagda två-dagarsexkursionen till Nordens 

Ark (5,0). Studenternas förslag till förändringar inkluderade mer 

tid för R! och modelleringsövningar. Sedan förra gången 

utvecklades R! delen, vissa föreläsningar och en ny exkursion 

lades in. Lärarna var mycket nöjda, inte minst med exkursionen, 

men det var synd att klassrumsundervisningen fick strykas sista 

veckan (corona). Man avser att ytterligare förbättra kopplingar 

mellan föreläsningar och fortsätta med den nya exkursionen.  

BIOR85 Immunologi 15 hp, ht 19 

29 studenter, 21 svar. Betyg för hela kursen 4,3. Studenterna var 

generellt mycket nöjda med kursen och alla delar var 

uppskattade. Lägst betyg fick kursboken (3,8). Kursen har 

genomgått förändringar under de senaste åren, men nu hittat en 

bra form, varför inga större förändringar gjordes från föregående 

omgång. På samma sätt planeras endast mindre förändringar tex 

en ny föreläsning om hur man skriver litteraturprojektrapporter 

samt en övning i att presentera detsamma. 

§ 14 Övriga frågor 

• Klas nämner BINP-kursernas utvärdering och 

åtgärdsplan.  

• Diskussion om kursplan för BIOR88 och vilka 

konsekvenser ändring av kursutbudet får, ffa att 

Immunologikursen bara ges en gång per år. Reviderad 
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kursplan och en konsekvensutredning fastställs vid GUN-

möte i under ht 20. 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Jan-Åke Nilsson 

Per-Fredrik Johansson 
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