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Dagordning 

Lena Henriksson 
Sara Rosenquist 
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Lisa Klasson (från 13:55 till 
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1. Mötet öppnas. Val av justeringsperson (Jan) 
Frida Kasselstrand valdes till justeringsperson. 

2. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1, Sara) 
Presenterades och lades till handlingarna. 

3. Uppföljning av kurser period 3, 2020 (bilaga 2, Jan) 

Årskurs 1 
1KB472 Grundläggande organisk kemi, hemtenta och 
hög arbetsbelastning i slutet. 
1 MAO 13 Envariabelanalys, fungerade bra. 

Årskurs 2 
1FA104 Mekanik, saknar kursrappo1t men ser ut att ha 
fungerat bra. 
1 MB203 Biologisk mångfald - mönster och 
Processer, hemtenta uppskattades och studenter är nöjda. 
1 TD433 Programmeringsteknik I, upplevdes som svår 
och krävande. 

Årskurs 3 
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1MB335 Genomik och bioinformatik, arbetsbelastningen 
var stor och fortsätter utveckla laborationer. I övrigt 
fungerade kursen bra. 
1MB344 Multivariat dataanalys och försöksplanering, 
fungerade inte bra och lågt allmänt omdöme. 
Studenterna tycker inte kursen fungerar pga 
kursledningen. 

Årskurs 4 
1MB449 Fysikalisk molekylärbiologi, fungerade mycket 
bra. 
1MB433 Syntetisk biologi, upplevs som hög 
arbetsbelastning men uppskattad. 
1 MB463 Immunteknik, fungerar bra. 
1MB461 Molekylär evolution, fungerade bra och bra 
kommunikation med studenter. 
1DL471 Informationshanteringssystem, saknar 
kursrapport och kursen kommer behöva följas upp om 
kursen ska vara kvar i programmet. Kursen hade ny 
kursledare i år men trots det f01tfarande problem och lågt 
allmänt omdöme. 

Ingen X-student läste Industriell projektledning 1 TE06 l. 

4. Uppföljning profilerna kull 2018-2020 (bilaga 3, Karin, 
Magnus och Lisa) 

Molekylär Bioteknik för Produktion 
Karin Stensjö presenterade enkätsvar om profilen 
Molekylär Bioteknik för Produktion. Studenterna önskar 
tydligare ingenjörsaspekter, mer studiebesök och 
arbetslivsanknytning. Mer hantering av datamängder, 
analys och presentation efterfrågas. Profilansvarig ser 
möjligheter att utveckla detta inom kurser i profilen. 

Molekylär biofysik 
Magnus Johansson presenterar profilen Molekylär 
biofysik. Studenter upplever att det är svårt att se 
kopplingen till industrin. Förslag att införa moment som 
studiebesök för att göra det tydligare. Profilen utnyttjar 
bredden av kurser studenter läst tidigare. Profilansvarig 
ser inte att profilen behöver göra några större 
förändringar men profilansvarig kommer prata med 
lärare för att visa mer tydlighet i koppling till industrin. 

Tillämpad bioinformatik 
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Lisa Klasson presenterar enkätsvar om profilen. 
Projektkurser och att jobba med data var uppskattat med 
profilen. Det behöver bli bättre koppling mellan kurser 
inom programmet. Lägga statistik som en mer central del 
inom profilen. Studenterna är nöjda med profilen. 
Programansvarig ser behovet av att utveckla kurser 
eftersom forskningsfältet utvecklas snabbt. 

5. Studieplan 21/22 - bioinformatikprofilen (bilaga 4, Lisa, 
Jan, diskussion) 
Några förändringar som är på gång. 
- Skriptprogrammering inrättades för att Python
programmering saknades. Numera ingår programmering 
i Python i Programmeringsteknik I och kursen i 
Skriptprogrammering behövs inte längre i X
programmet. 
- Informationshanteringssystem är en kurs som inte 
fungerar. Förra året gjordes försök till förändring men 
kursen fungerar fortfarande inte. 
Diskussion om förslag på vad man kan ersätta kursen 
med. De alternativ som presenterades är att utöka 
Statistik slutledning för bioinformatik till I O hp eller 
utöka Big data i biovetenskap till I O hp. 
- Kunskapsbaserade system har en lärare som går i 
pension. 

6. Programmeringsteknik I, Beräkningsvetenskap I och 
Python (Stefan) 
Problem med mycket programmering i 
beräkningsvetenskap och för mycket fokus har legat på 
programmering i kursen. Iden är att lägga 
Programmeringsteknik I först för att underlätta för att få 
Beräkningsvetenskap att fungera bättre. Programrådet 
ställer sig positiva till förändringen. 

7. Studieplan 21/22 - övrigt (bilaga 5, Jan, diskussion) 
Flytta Programmeringsteknik I till period 21 
Alternativ I 
Linjär algebra II i period 23 
Alternativ 2 
Linjär algebra II i period 22 
Transformmetoder i period 23 
Alternativ 3 
Byta plats på Programmeringsteknik I och 
Beräkningsvetenskap I men Bervet I går ej i period 3. 
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Programansvarig och Stefan Pålsson får i uppgift att 
fundera vidare på vilken lösning som är bäst till nästa 
programråd. 

Ett förslag från rödatråden-projektet var att göra 
Kvantmekanik och kemisk bindning valbar 
i årskurs 3. Då skulle kvantmekanikdelen på Molekylär 
och statistisk mekanik inte längre behövas. Under 
tidigare diskussioner om studieplanen kom programrådet 
fram till att ha valbara kurser i åk 4-5. Programrådet 
avvaktar med förändring enligt förslaget från rödatråden
projektet 

Kursen Tillämpad fysik för molekylär bioteknik har nu 
gått två gånger. Den upplevs inte så kopplad till 
programmet, eller tillämpad, som vi önskade när vi 
inrättade den. Frågan är vad vill programrådet med 
kursen? Hur går programrådet vidare? Ett förslag är att 
önska ny lärare på kursen som har mer 
bioteknikbakgrund. Programansvarig kontaktar 
institutionen för fysik och astronomi. 

I MB344 Multivariat dataanalys och försöksplanering har 
haft problem under flera år och det finns tre olika 
förslag. 
1. Fortsätta arbetet med att påverka institutionen för att 
höja kvaliteten på IMB344 
2. Hitta en annan institution som kan ge en kurs som 
motsvarar I MB344 
3. Ersätta I MB344 med annan befintlig kurs. 

Programansvarig får i uppdrag att arbeta vidare med 
alternativ 3. 

Rödetråden-projektet uppmärksammade att kurserna i 
Syntetisk biologi, Immunteknik och Biologiska 
läkemedel ligger i period 43 och att det är kurser som 
kompletterar varandra. Det finns önskemål från studenter 
att kunna kombinera kurserna. 

8. Beredskap för distansundervisning efter period 4 (bilaga 
6, Jan, Sara, Anders Virtanen) 

Respektive moment i kursen Cellbiologi kan halveras i 
tid för att hinna genomföra laborationerna. På 7 labb
dagar kan man hinna med momenten i kursen. Det 
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Förslag från Anders Virtanen att genomföra 
laborationerna under period 1 (under tiden för bioteknisk 
metodik) eftersom det inte kommer finnas tillräckligt 
med amanuenser för att genomföra laborationerna under 
augusti. Det förslaget innebär att laborationer inom 
Bioteknisk metodik behöver skjutas upp. 
Programrådet önskar genomföra laborationerna under 
augusti. Kursansvarig önskar finansiering för att bekosta 
amanuenser. Lokaler finns på EBC för att genomföra 
momenten i augusti. Anders och Lena undersöker frågan 
vidare och därefter ansöka om undantag från 
distansundervisning. 

9. Alumnundersökning - synpunkter på frågor (bilaga 7, 
Jan) 
Programansvariga tittar igenom frågorna i 
alumnundersökningen och kommer med förslag till 
Karin Thellenberg. 

10. Meddelanden (Jan) 
Inga meddelanden från programansvarig. 

11. Rapport från studierådet (Frida) 
Det deltog 38 studenter på studierådet på Zoom och 
studenter diskuterade distansundervisning och kurser 
som diskuterats tidigare i programrådet. 
Programrådet tackar Frida för sig tid i programrådet. 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

13. Mötet avslutas 

Justeras 




