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GUN PROTOKOLL 

Diarienummer  

 

Biologiska institutionen 

Datum 2019-10-18 

Protokoll Grundutbildningsnämnden 
GUN 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Fredrik Johansson 

koordinator för kandidatprogrammet i molekylärbiologi, Klas 

Flärdh koordinator för mastersprogrammet i molekylärbiologi, 

Jan-Åke Nilsson koordinator för mastersprogrammet i biologi, 

Donna Ajazaj studeranderepresentant 

Frånvarande ledamöter 

Dag Ahrén koordinator för mastersprogrammet i bioinformatik, 

Caroline Isaksson koordinator för kandidatprogrammet i biologi, 

Mattis Holma studeranderepresentant 

Övriga närvarande 

Frida Rosengren bibliotekarie, 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 

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

Justering pga att personer var tvungna att lämna mötet tidigt: § 

10 och § 8a flyttas upp och tas direkt efter. 

§ 4 Föregående minnesanteckningar 

Protokollet från 20:e september godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 5 Information från Biblioteket (Frida Rosengren) 

• Biblioteksinfo till lärarna skall ges på lärardagen den 28:e 

november. 

• Biblioteket kommer att rekommendera att 

referenssystemet APA (en variant av Harvardsystemet) 

används inom grundutbildningen. En webbguide för 

systemet kommer att finnas senast efter jul. 

• Frida nämnde att det finns en ”exkursionshylla” och 

frågade GUN om man känner till det. 

• Frida nämnde att hon gärna vill se att det finns en 

studentrepresentant på biblioteket. Donna tog på sig den 

rollen till dess att en ny person utses. 

• Tankar kom fram om att skapa en kursyta i Canvas för 

citering och referenshantering. 

§ 6 Aktuella ärenden 

Uppföljning: Kunskap om djurförsök, etikdiskussioner etc 
inom våra utbildningar (Bodil) 

• Bodil informerade om bland annat lagar, föreskrifter i 

förhållande till djur och etik. Man ser ett glapp mellan lag 

och praktik. 

• Kurser som har någon form av djur i zoologisk mening 

bör informera studenterna om vilka djurslag och vilken 

djurhantering som omfattas av svensk lagstiftning. 

Kursledare skall informera assistenter om lag, tillstånd, 

rutiner etc. GUN bestämmer vilken info som skall ges och 

tar fram ett förslag till beslut i november så att detta 
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kommer att göras på kurserna (med djur) från och med 

årsskiftet. 

• Klas föreslog att man tar fram ett övergripande 

policydokument för detta. Policydokumentet ska gå på 

remiss till olika representanter varefter det fastställs i 

GUN. Bodil åtar sig att formulera ett utkast till detta 

dokument. 

§ 7 Meddelanden internt 

• Två datorsalar försvinner på sikt, en i Biologihus D, en i 

Ekologihuset. Detta har diskuterats i BÖÖL som 

motsätter sig att datorsalar försvinner. Man vill även se att 

det finns fungerande skrivare liksom uppdaterade datorer 

då de anses vara i dåligt skick. 

• Det tillkommer en bioinformatiksal i D-huset (detta sker 

genom sammanslagning av nuvarande datorsal och 

intilliggande mindre kurssal). 

• Lektorn i Bioinformatik Eran Elhaik började den 1 

oktober. 

• Almut Kelber lämnar biologi och man letar efter ny 

ställföreträdande prefekt. 

• EXTG50 skall ges på engelska då LTH startar nytt 

mastersprogram 2021. 

• Ny version av ”code of conduct” har skickats ut till GUNs 

medlemmar för kommentarer.  

§ 8 Meddelanden externt - andra utbildningar 

• Nämndmöte i maj. Kandidatprogrammet i biomedicin 

kommer att ges på engelska 2020. 

• Medfak avslutar sitt samarbete med Kemi. 

• Inga ärenden från LTH. 

§ 9 Information från studieråden 

• BÖÖL har utsett ut en JoL-representant. 

• Donna informerade om att BÖÖL tycker att det finns för 

få studieplatser. Detta är något som GUN jobbar med. 
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• Man tyckte att examensbevisen kom ut för sent i 

förhållande till att man söker andra program. Lotta 

nämnde att man kan lösa detta genom att få ett tillfälligt 

betygsutdrag. 

• Betygsättning av grupparbeten diskuterades, studenter är 

missnöjda då nivån på aktivitet bland individerna skiljer 

sig åt. 

• Man tyckte att information om arbetsmarknaden utanför 

akademin är dålig, Lotta nämnde att man har olika 

aktiviteter som ger info kring arbetsmarknad både 

innanför och utanför akademin 

§ 10 Meddelanden externt – fakulteten 

• Fredrik informerade om att man fortsätter jobbar med 

måluppfyllelsedokumenten för kandidat, ett 

tillstyrkansbeslut återstår. 

• Information om att SI-verksamhet fungerar bra. 

• Information om att LTH jobbar med riktad 

marknadsföring för att rekrytera studenter. 

§ 11 Information från studievägledarna, inklusive 
studentantal 

• Tina informerade om SYNAPS och hon hoppas att 

biologistudenter engagerar sig. 

• Lifescience-mässan sker på torsdag. Info har skickats ut. 

• Ansökningsomgången för mastersprogram är igång, 

deadline är 15 jan! 

• Kursombudets funktion ifrågasätts. Vad innebär rollen 

och vad bör tas upp, när och hur? 

§ 12 Information från koordinatorerna 

Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi 

Inga ärenden. 
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Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och 
bioinformatik 

Inga ärenden. 

§ 13 Kursplaner (inga nya) 

Inga ärenden. 

§ 14 Inkomna kursutvärderingar BIOR39, 
masterexamensarbeten  

BIOR39 Biologisk miljöövervakning 15 hp 

24 studenter, 12 svar. Betyg för hela kursen 4,0. Ännu högre för 

kursens sammansättning (4,5), Projektarbete (4,4) och 

Exkursioner (4,8). Kulturens Östarp som bas för projekten är 

mycket uppskattat! Studenterna var mindre förtjusta i den 

teoretiska examinationen och introduktionen till GIS. Överlag är 

lärarna nöjda med kursen och att den nu fått en väl fungerande 

form. Man har infört ”långtids-monitoring” som kommer att 

samla in data över längre tid (år), så kommande kurser kan nyttja 

tidigare kursers data. Fortfarande kan instruktioner och GIS-

momentet förbättras, vilket man jobbar på till nästa gång. 

Examensarbeten Masterexamen, sammanfattning av fem 
spår 

Biologi (61 svar): Allmänna, Akvatisk ekologi, Zooekologi och 

Växtbiologi; Molekylärbiologi (12 svar): Molekylärgenetik och 

bioteknik. 

• Information om exjobb: överlag bra betyg (ca. 4,3 i snitt)  

• Att hitta ett projekt: något lägre betyg (ca. 3,5-4), med 

viss variation mellan ämnena. 

• Handledning: var studenterna överlag mycket nöjda med 

(ca. 4,5). 

• Vetenskapliga miljön: var uppskattad (ca. 4,6). 

• Examinationen: är uppskattad (ca. 4,6). 

• Kurserna man läst: har överlag varit bra (ca. 4,3)  

Styrkor är speciellt handledningen och miljön de arbetar i under 

examensarbete, men även examinationerna fungerar väl. 
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Saker att förbättra är att hitta nya sätt att informera om möjliga 

projekt, att studenterna ibland inte har klart för sig vad som 

krävs för projektet och att vi förbättrar den generella 

informationen om examensarbeten (speciellt instruktioner för 

Molekylärbiologi). 

Saker att fundera över/bevaka 

• Många exjobb inom Biologi görs på vår institution, få på 

andra ställen. Viktigt att studenterna får plats i den 

vetenskapliga miljön (dvs att rum finns på 

avdelningarna), bjuds in på möten etc. 

• Vi måste få tillräckligt hög svarsfrekvens på denna enkät 

för att kunna ha full nytta av den (var dock bättre 2018 än 

tidigare).  

§ 15 Övriga frågor 

Inga ärenden. 

§ 16 Mötet avslutas 

Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.  

Vid protkollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Klas Flärdh 

Jep Agrell 
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