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GUN PROTOKOLL
Biologiska institutionen
Datum 2021-03-05

Protokoll Grundutbildningsnämnden
GUN
Närvaro
Närvarande ledamöter

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Klas Flärdh
koordinator för mastersprogrammet i molekylärbiologi, Fredrik
Johansson koordinator för kandidatprogrammet i
molekylärbiologi, Jan-Åke Nilsson koordinator för
mastersprogrammet i biologi, Caroline Isaksson koordinator för
kandidatprogrammet i biologi, Robin Åström
studeranderepresentant
Frånvarande ledamöter

Dag Ahrén koordinator för mastersprogrammet i bioinformatik,
Sofia Bergh studeranderepresentant
Övriga närvarande

Lotta Persmark studievägledare, Tina Ledje studievägledare,
Bodil Sjögreen spåransvarig för mastersprogrammet i medicinsk
biologi, Violeta Kaleskovska sekreterare

§ 1 Mötet öppnas
Ordf hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Justeringsperson utses
Caroline Isaksson valdes att jämte ordf justerar dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställd. Under övrigt skall förkunskapskrav
diskuteras.
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§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)
Protokollet från 29 januari godkändes och lades till
handlingarna.

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten
• Beslutat att man skall ha examenshögtiden digitalt.
• Diskuterat hur kursutvärderingar skall se ut och att man
vill att kursmålen skall listas i kursvärderingen.

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar
• Medicinska fakulteten: Kvalitetsdialog pågår.
Campustentamen för läkarprogrammet med 100
studenter har ifrågasatts. Detta utmynnade i en
diskussion om hur man skall göra med övervakning av
tentor.
• LTH: Inga ärenden.
• Miljövetenskap: Institutionen påverkas av att
statistikläraren Per-Erik Isberg går i pension vilket medför
att de måste ersätta hans kompetens, primärt primärt
troligen från matematisk statistik.
• UKÄ håller på att utreda LU och det har kommit fram till
att studenternas inflytande bör förbättras.
• Frida från biblioteket nämner GDPR och hur man ska
behandla enkätundersökningar som görs av studenter,
hur/var skall man spara data, vem äger data,
sekretessavtal etc. Man vill be fakulteten bena ut info
kring det. Internt dokument för alla dessa frågor bör
skapas anser Klas.

§ 7 Meddelanden internt
a. Coronaläget

LU:s senaste beslut/rekommendationer är att undervisningen i
stort fortsätter som nu, men att fler studieplatser om möjligt ska
öppnas upp. Vid Biologiska institutionen kommer studenter med
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behov av studieplats att kunna boka en och tilldelas då tex. ett
eget grupprum
b. Strategisk plan

Den strategiska planen är på väg att gå upp till prefektrådet för
analys.
c. Adjunktstjänst Biologi
En tjänst för undervisning och administration av basåret har
utlysts som en tillsvidaretjänst. Fredrik Andreasson har just nu en
tidsbegränsad tjänst med basåret och är därför en potentiell
kandidat.
d. Filmer med studenter och lärare
Fredrik Andreasson arrangerat så att studenter spelat in kortare
videofilmer om hur det är att studera biologi/molekylärbiologi.

§ 8 Aktuella ärenden

a. Förslag till beslut: Examinatorer ht 21

Examinatorer för ht 21 beslutades enligt bifogad lista
b. Tilldelning examensarbeten, projekt och praktik
(bifogas)

Diskussion kring tilldelning, Formuleringar och definitioner ska
ses över innan beslut tas.
c. Uppdaterat underlag och konsekvensanalys för nytt
masterspår Evolutionär biologi (bifogas)

I första underlaget saknades delar och detta hade ingen tydlig
struktur, så nu användes framtagen mall för ändamålet. Denna
fungerade bra, men Tobias tyckte det var för lite utrymme att
beskriva fördelar/vinster med spåret. Det ska diskuteras med
med Tobias och Charlie om förkunskapskrav och hur kurser
passar in med helheten. Viktigt att ta med studievägledarna när
man gör nya spår.
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§ 9 Information från studieråden
BUG försöker tillsätta positioner i sin styrelse, problem med att
ta in personer pga Corona.

§ 10 Information från studievägledarna
• Studievägledarna håller på med masterbehörigheterna.
• Många frågor om antagning till hösten.
• Ansökan till sommarkurserna har öppnat.

§ 11 Information från koordinatorerna
a. Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi

Inga ärenden.

b. Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och
bioinformatik

Frågor kring om studenter får vara på labb, tex under
examensarbete, vilket de får, men riskbedömning ska göras.

§ 12 Kursplaner/Utbildningsplaner: inga ärenden
BIOF10: redaktionella förändringar har gjorts och den kan nu
skickas vidare till till fakulteten.
BIOK10, kandidatexamensarbete 30 hp, små modifieringar skall
göras och skall sammanställas med 15 hp kursen. Nästan färdigt
underlag som sedan kan användas även för MOBK10.

§ 13 Inkomna kursutvärderingar: BIOS14
BIOS14 Bearbetning, analys… 7,5 hp, ht 20: 66 studenter, 43
svar. Betyg för hela kursen 4,2. Kursen gavs helt on-line, vilket
fungerade väl (4,2 för coronaanpassning). Extra uppskattat var bl
a lärarnas insatser och kommunikationen med dem, examination
och quizzar. Quizzar var ett nytillskott så kul att dessa
fungerade så bra. Lärarna tycke närvaro på frågastunder var låg,
men studenterna klarade examinationen bra. Per-Erik Isberg var
med på kursen för sista gången och nästa gång ges den troligen
som en on-line kurs (igen). Man ska då ta mer pauser under
föreläsningar och flipped class-room ska användas.

Sida 5 av 5

§ 14 Övriga frågor
Fråga om kursplaner med fel/inaktuella förkunskaper uppkom.
Svårt att ändra utan att behöva ändra till helt ny kursplan.
Under mötet uppkom också en diskussion om Canvas: Fem
veckor innan kurser startar är det önskvärt att
kurskoordinatorerna lägger ut info om kursen i Canvas, så att
studenterna får nödvändig info i tid och att de är införstådda med
kursmålen. Robin undrar om det finns någon
standarduppsättning för hur man lägger upp canvaskurser,
eftersom en del studenter vid LU upplever att det är rörigt. Lotta
meddelar att studievägledarna lägger upp samma grundstruktur
för varje kurs. Bodil vill ha mer återkoppling gällande dessa
frågor.

§ 15 Mötet avslutas
Ordf förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Vid protokollet
Violeta Kaleskovska

Justeras
Caroline Isaksson

Jep Agrell

