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GUN PROTOKOLL
Diarienummer
XXXXXXX
Biologiska institutionen
Datum 2021-12-03

Protokoll Grundutbildningsnämnden
GUN
Närvaro
Närvarande ledamöter

Jep Agrell ordförande, huvudstudierektor, Dag Ahrén
koordinator för masterprogrammet i bioinformatik, Caroline
Isaksson koordinator för kandidatprogrammet i biologi, Klas
Flärdh koordinator för masterprogrammet i molekylärbiologi
Frånvarande ledamöter

Jan-Åke Nilsson koordinator för masterprogrammet i biologi,
Fredrik Johansson koordinator för kandidatprogrammet i
molekylärbiologi, Holger Schiötz studeranderepresentant, Lukas
Chee Breschel studeranderepresentant
Övriga närvarande

Lotta Persmark studievägledare, Tina Ledje studievägledare,
Frida Rosengren kontaktbibliotekarie för biologi, Juana Bernal
sekreterare. Närvarande tom punkten 7a Ekonomi: Peter Stenlid
Matthesen ekonomichef, Magdalena Nilsson ekonom,

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Justeringsperson utses
Caroline justerar dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställd.
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§ 4 Föregående minnesanteckningar (bifogas)
Föregående protokoll godkänns.

§ 5 Meddelanden externt- fakulteten
Jep informerar:
• Covidläget: det finns en risk för återgång till att
undervisningen sker i hybridform där föreläsningar
hålls online. LU inväntar hälsomyndighetens
rekommendationer.
• Kvalitetsutvärderingen 2023: Självvärdering av
Biologi kan komma att bli pilot, Jep återkommer med
mer information.

§ 6 Meddelanden externt - andra utbildningar
Ingen information.

§ 7 Meddelanden internt
a) Ekonomi GU – Peter presenterar GU budget 2022
-Intäkterna ökar nästa år
-Antalet betalstudenter antas minska
-Indirekta kostnader har stigit avsevärt
Kontentan är att ekonomin 2022 kommer att bli ungefär
som 2021, men att 2023 kommer tilldelningen säkerligen
att minska.
b) Institutionens styrelse har fattat beslut angående
studierektor/biträdande studierektor. Jep och Fredrik sitter
kvar 2022–2024
c) Fortsatt utredning angående Biologi-ingång. Diskussion
kring detta pågår.
d) Lärardagen blev i det stora hela en givande
sammankomst. Inga sammanfattningar av
arbetsgrupperna har gjorts ännu, men det kommer.

§ 8 Aktuella ärenden
a) Bifogad litteraturlista godkänns
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b) Förslag till beslut: Spåransvariga Allmänna spåret
Molekylärbiologi Wolfgang Knecht och David O´Carrol
(biträdande) godkänns.
c) Förslag på datum för GUN VT21 bestäms till 28/1, 11/3,
6/5

§ 9 Sammansättning av GUN
Förslag på att förändra sammansättningen av GUN diskuteras.
Förslag på att ta in 2–4 lärare, eventuellt även från andra
institutioner som exempelvis Kemi och/eller Naturgeografi.
Även förslag om att fråga Johan Reimer (LTH,
Ekosystemteknik) om han är intresserad. Viktigt att se över
rollerna. Tips finns även på att fråga på Nationella Biologimötet
som kommer att hållas i februari 2022 hur andra
institutioner/lärosäten gör. Den nya sammansättningen kommer
förhoppningsvis i gång höstterminen 2022.

§ 10 Information från studieråden
Ingen information

§ 11 Information från studievägledarna
Studievägledarna har haft infomöte angående hur man söker
till mastersprogrammen. Infomöte angående hur man söker
kandidat examensarbete kommer att hållas om ett par veckor.

§ 12 Information från koordinatorerna
a) Dag informerar att BINP16 fick mycket bra utvärdering
b) BIOC01 fick mycket bra betyg.

§ 13 Kursplaner/Utbildningsplaner:
Inga nya kursplaner eller utbildningsplaner.

§ 14 Inkomna kursanalyser
BIOR77 Växters evolution och adaptation 15 hp, vt 21: 13
studenter, 6 svar. Betyg för hela kursen 4,3. Betyg för
Covidanpassning 4,5. Ännu högre betyg bland annat för
lärarinsatser, kommunikation och att studenterna lärt sig ämnet.

Sida 4 av 4

Även exkursioner uppskattades, men något mindre nöjda med
datorövning, troligen för att den genomfördes på zoom. Lärarna
var nöjda, trots att kursen var covid-anpassad. Man hoppas
kunna återgå till campusundervisning nästa gång, men har då
beredskap för att ta vissa delar on-line. Studenterna fick denna
gång bearbeta data mer än förra gången och det föll väl ut. Man
överväger att ändra upplägg (senarelägga) projekten nästa gång
och även integrera ytterligare ämnesområden (ffa interaktioner
med andra organismer).

§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Vid protokollet
Juana Bernal

Justeras
Caroline Isaksson

