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Dagordning 

§1. Mötet öppnas. Val av justeringsperson (Jan) 

Jan Andersson hälsar välkomna och öppnar mötet. 

Karin Stensjö valdes tilljusteringsperson. Ledamöter meddelar: 
Margareta avviker kl 15 och återkommer. Jenny Eriksson avviker 
kl 15:00. . 

§2. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1, Lena/Sara) 

Föregående mötesprotokoll presenterades och lades till 
handlingarna. 

§3. Uppföljning av kurser period 1, 2019 inklusive Röda 
tråden på X (bilaga 2ab, Jan, Tanya, Hannes, William) 

1(4) 



OrganisatlonsNATnr: 
202100-2932 

2(4) 

Kursutvärderingar bifogades och kommentarer från studenter i 
Röda tråden presenterades för vaije årskurs. 
Ås 1: Kurserna fungerade i stort bra enligt kursvärderingar. 
Studenter som läst Ma5 innan de bötjat X-programmet tycker att 
Baskurs i matematik är förhållandevis enkel. Datorlaborationer i 
introduktionskursen behöver ses över. 

Ar 2: Bioteknisk metodik är svår att diskutera eftersom det 
saknas kursrapp01t. Kursen kommer behöva diskuteras vid ett 
kommande programråd. X-studenter gav Linjär algebra II lågt 
betyg jämfö1t med andra program som läst kursen samtidigt. Jan 
Andersson får i uppdrag att kontakta Matematiska institutionen 
inför nästa gång kursen ges. Studenterna tycker kurserna ger bra 
introduktion för framtida kurser. Studentersalmar 
arbetslivskoppling i bioteknisk metodik. Det är mer matematik 
på programmet än vad studenterna hade förväntat sig. 

År 3: Kursen i mikrobiologi har utvecklat laborationer enligt 
PBL och fungerade bra. IT-kurserna fungerade bra men 
studenterna upplevde en hög arbetsbelastning. Problem med 
workouts på beräkningsvetenskap IL Studenterna upplever en 
stark koppling till programmet för mikrobiologi och 
programmeringsteknik II däremot inte berälmingsvetenskap II. 

Ar 4: 6 olika kurser varav de flesta är mycket uppskattade. 
Kunskapsbaserade system inom bioinformatik har fått kritik för 
laborationer. Masterprogrammet i Bioinformatik följer upp 
kursen till nästa år. Studenterna har en större förståelse för 
programmets struktur och upplägg samt koppling mellan kurser 
än på tidigare årskurser. Studenterna föreslår att lägga in 
Databastelmik II i programmet. 

Ål· 5: Biosensorer och nanobiotelmik ligger parallellt. De flesta 
kurser i år 5 uppskattas men få studenter läser 
populationsgenetisk analys. Nästan samtliga studenter i år 5 
upplever att det finns en röd tråd i programmet. Slutkursen 
förbereder för examensarbete. Jan Andersson undersöker vidare 
hur man kan göra med kursen i multivariat dataanalys och 
försöksplanering och om den kan ges av IT eller matematiska 
institutionen. 

Tillvalskurser: 
i GEM-kurser är uppskattade men har oldara betygskriterier och 
examination. Förslag att införa en projektplan med tidsplan som 
behöver godkännas i kurserna. 

§4. Uppföljning individuella kurser (bilaga 3, Jan) 
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Forslmingspraktik är uppskattad kurs av studenter och förbereder 
för examensarbete. Studenter upplever problem med 
administrationen kring individuella kurser. Jan Andersson för 
dialog vidare med IBG angående kurserna. 

§5. Ny kursplan (bilaga 4, Jan, tillstyrkan) 

Big data i biovetenskap, 1 TD065. 

Beslut 

att tillstyrka kursen enligt förslag men med ändring av 
behörighet. Jan Andersson får i uppdrag att kontakta 
studierektor och programansvarig för masterprogrammet i 
bioinformatik om formulering om en lämplig lösning. X
programmet är mån om att inte sänka behörighetskraven 
enligt förslag från masterprogrammet. Övriga ändringar 
föreslagna från masterprogrammet i bioinformatik 
godkändes. 

§6. Uppdaterade kursplaner samlästa kurser (bilaga 5, Jan, 
tillstyrkan) 

Telmikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 1 TE674 

Projekt i laborativ syntetisk biologi I, 1MB205 

Projekt i laborativ syntetisk biologi Il, 1MB405 

Molekylär evolution, 1MB461 

Programmeringstelmik Il, 1 TD722 

Flervariabelanalys, lMA0 16 

Beslut 

att tillstyrka kursen 1 TE674 enligt förslag men med 
ytterligare kommentarer. 

att tillstyrka kurs_en 1MB205 enligt förslag. 

att tillstyrka kursen 1MB405 enligt förslag. 

att tillstyrka kursen 1MB461 enligt förslag. 

att tillstyrka kursen 1 TD722 enligt förslag med några 
kommentarer. 

Att tillstyrka kursen lMA0 16 enligt förslag. 

§7. Uppdaterade kursplaner programspecifika kurser 
(bilaga 6, Jan, beslut) 
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att tillstyrka kursen 1MB447 enligt förslag med mindre 
justering. 

att tillstyrka kursen 1MB518 enligt förslag. 

§8. Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 
(bilaga 7, Jan, diskussion) 

Verksamhetsberättelsen bifogades i utskick men hann inte 
presenteras. Programrådet hann inte diskutera 
verksamhets berättelsen. Jan Andersson tar emot återkoppling om 
verksamhets berättelse efter programrådet via e-post. 

§9. Rapport från studierådet (Frida) 

Studenterna diskuterade kursrapporten av Linjär algebra Il. 
Studenterna har diskuterat möjligheten att anonymisera lab
rapporter och inlämningsuppgifter. Studenter med 
funktionsvariation har inte fått tillräckligt stöd t ex när det gäller 
tentamens platser. 

§10. Meddelanden 

§11. Övriga frågor 

§12. Mötet avslutas 
Ordförande avs 

id protokollet 
Sara Rosenquist 

Justeras 
Karin Stensjö 


