
UPPSALA. 
UNIVER~JTIEt' 

MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll programråd molekylär bioteknik 
Tid: 13.15 - 16.00, 5 februari 2019 
Plats: Navet, SciLifeLab 

Närvarande: 
Ylva Adolfsson 
Jan Andersson ( ordf) 
William Eulau 
Björn Gembert (sekr) 
Amanda Gustafsson 
Lena Henriksson 
Sanna Koskiniemi (tom §12) 
Sara Larsson 

Stefan Pålsson 
Cajsa Roos 
Örjan Stenflo 
Karin Stensjö (tom §9) 
Emma Svensson 
Camilla Söderlund 
Marcus Westholm 

§ 1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Mötet öppnades. Till justeringsperson valdes William Eulau. 

§ 2. Adjungeringar 
Programrådet beslutade att adjungera följande personer till 
programrådet med närvaro- och yttrande rätt under perioden 2019-02-
05 till 2021-12-31. Adjungeringen följer den listade rollen, inte 
personen. 
Björn Gembert (utbildningsledare) 
Camilla Söderlund (schemaläggare) 
Ylva Adolfsson (schemaläggare/kursadministratör) 
Emma Svensson (studievägledare) 
Örjan Sten:flo (representant matematik) 
Lena Henriksson (koordinator för etik- och kommunikationsträning) 
Amanda Gustafsson (studiesocialt ansvarig X-sektionen) 
Sara Larsson (ordförande X-sektionen) 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 4. Vårens programråd 
Datum för kommande möten i våren beslutades till fredag 26/4 samt 
tisdag 21/5, i båda fallen kl 13.15 - ca 16. 

§ 5. Meddelanden 
- Programmet hade lärardag 15/1 med tema kursernas koppling 

till varandra och programmet som helhet. 
- Det finns förslag på ett antal nya masterprogram med start ht 

2020, bla biofysik, data science samt bildanalys och 
maskininlärning. 
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§ 6. Uppföljning av kurser period 1 2018 
Jan presenterade en uppföljning av kurserna från period 1 2018. 
Följande noterades för Jan att följa upp: 
För 1KB426 Bioteknisk metodik saknas kursrapport men kursen verkar 
inte ha fungerat så bra. 
1KB457 Nanobioteknik har utrymme för mer innehåll. 
IMB205 Projekt i laborativ syntetisk biologi I och IMB405 Projekt i 
laborativ syntetisk biologi Il har stor arbetsbelastning. 
I övrigt har inget anmärkningsvärt framkommit. 

§ 7. Kursplaner nästa läsår 
Programrådet tillstyrkte förslag på ändringar i kursplaner för följande 
kurser: 
1DL301 Databasteknik 
1MA024 Linjär algebra Il 
1MA025 Linjär algebra och geometri I 
1 TD393 Beräkningsvetenskap I 
1 TD395 Beräkningsvetenskap Il 
1 TD433 Programmeringsteknik I 
1 TD328 Skriptprogrammering -
1 TE743 Industriell ekonomi (med delegation till Jan att reda ut hur 
examinationen egentligen går till) 
1 MB514 Populationsgenetisk analys 

Programrådet hade synpunkter på förslag på ändring i kursplan för 
följande kurs: 
1 TE769 Innovationsledning och entreprenörskap 

Programrådet tillstyrkte förslag på kursplan för följande nya kurser: 
1KB162 Proteomik och metabolomik 
1MB464 Molekylär och statistiks mekanik 

§ 8. Kursplan nästa läsår 
Programrådet beslutade om ändringar i kursplan för: 
lMBll 1 Introduktion till molekylär bioteknik 

§ 9. Studentkonferensen och/eller X5:ornas populärvetenskapliga 
presentationer 
Lena, Jan och ansvariga för slutkurserna planerar för en halvdag med 
5 :omas presentationer i stället för studentkonferens och Anders Wall 
föreläsningar. 

§10 Åtgärder etikspåret 
Lena avrapporterade vad som är gjort utifrån åtgärdsplanen för 
etikspåret. Programrådet kom fram till att en bok inom området ska 
prövas. 
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§11 Åtgärder pilotutvärdering 
Jan avrapporterade hur arbetet fortskrider. 

§12 Kvalitets- och verksamhetsrapport 2018 
Jan presenterade en första version av kvalitets- och verksamhetsrapport 
2018. 

§ 13. Rapport från studievägledaren 
Inget för dagen. 

§ 14. Rapport från studierådet 
Det var 37 st på senaste mötet som bestod av allmän information samt 
information om pilotutvärderingen med förslag på åtgärder. 

§ 15. Övriga frågor 
Inga för dagen. 

§ 16. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet 

~ J~~ 
Björn Gembert 

Justeras 

William Eulau Jan Andersson 
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