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§1. Justeringsperson 

Susanne Paul 

§2. Ärendelista 

Dagordningen fastställdes. 

§3. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 

§4. Tidpunkt för nästa möte 

Nästa möte planeras ske 12 december 9.15-11.45. Lokal meddelas senare. 

§5. Kursplaneändringar 

Människans evolution och genetik 1BG512, ny kod: 1BG515: Förslag ändring av behörighet från 150 
till 120 hp. 
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi 1BG323, ny kod : 1BG326: Förslag på ny behörighet: 150 hp 
inklusive 60 hp biologi samt 30 hp kemi samt Mikrobiologi 15 hp eller Immunologi 15 hp. (Med en 
svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska .) 

Makromolekylers struktur och funktion 1BG349: Lägga till huvudområdet tillämpad bioteknik. 

Syntetisk biologi lM B433: Ta bort behörigheten för masterprogrammet i biologi, samt att lägga till 
huvudområdet Tillämpad bioteknik. 

Protein engineering 1BG301: lägga till huvudområdet Tillämpad bioteknik. 

Beslut: 

att tillstyrka basdata och behörighet för 1BG515och 1BG326 enligt förslag. Vi ber kursansvarig 
för 1BG326 att omformulera målen så att de speglar den nya höjda nivån, samt ta bort kravet på 
engelska på prov eftersom engelska inte finns i kursmålen. 
att fastställa fullständiga kursplaner för 1BG349, 1MB433 och 1BG301 enligt förslag, inklusive 
nytt huvudämne för 1MB433 och 1BG301. 

§6. Nya kurser inom inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi (omändrad Limnologi-inriktning) 

Förslag på nya kurser inom inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi (omändrad Limnologi

inriktning), med kurserna Biodiversitet och ekosystemens funktion (1BG514; år 1, period 2) och 

Ekosystem i Antropocen (1BG513; år 1, period 4) 

Beslut: 

att tillstyrka basdata och behörighet för 1BG514 och 1BG513, samt be kursledarna arbeta om 
mål och innehåll. 



§8. Studieplan för 2020/2021 

Den föreslagna studieplanen tillstyrks med tillägg av: 

lägg till huvudområde Tillämpad bioteknik för Makromolekylers struktur och funktion, 15 

högskolepoäng {1BG349), 

strykning av kursen Bioinformatiska analyser Ila, 5 högskolepoäng {1BG337), 

strykning av "ges i mån av resurser" för 1BG507, 

samt tillägg av huvudområde Tillämpad bioteknik för protein engineering, 15 högskolepoäng 

{1BG301). 

Vid protokollet 

c)is~~~ 
Elisabeth Långström 

Justeras 

Susanne Paul Brita Svensson 


