
Protokoll programråd 13 februari MSc Biologi 2019-2020 
 

Tid: 09:15-11:00 torsdagen den 13 februari 2020 

Närvarande: Brita Svensson (ordf.), Anna Brunberg, Eva Damm, Mikael Thollesson, Emma 
Eriksson, Fredrik Söderbom, Annelie Carlsbecker, Damon Groot, Axel Gudmundsson, Sofia 
Thorselius, Susanne Paul. 

1. Brita hälsade välkomna och Annelie valdes till justeringsperson. 

2. Ett ärende till Övrigt lades till, gällande hur studenterna på inriktningen Genetisk 
och molekylär växtbiologi tar ut sin examen. 

3. Förra protokollet lades till handlingarna. 

4. Nästa programråd är den 14 april, 9.15-11.00. 

5. Kursplanerna för nedanstående kurser diskuteras ingående och några förändringar 
föreslogs. (Bilaga 2) 

Kurskod Benämning 

1BG305 Tillämpad ekosystemekologi 

1BG311 Bioinformatiska analyser I 

1BG318 Bevarandebiologi 

1BG326 Molekylärmedicinsk infektionsbiologi 

1BG327 Examensarbete D i biologi 

1BG328 Examensarbete E1 i biologi 

1BG329 Examensarbete E i biologi 

1BG358 Examensarbete i biologi 

1BG362 Examensarbete E2 i biologi 

1BG394 Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik 

1BG513 Ekosystem i antropocen 

1BG514 Biodiversitet och ekosystemens funktion 

1BG515 Människans evolution och genetik 

1MB205 Projekt i laborativ syntetisk biologi I 

1MB405 Projekt i laborativ syntetisk biologi II 

 

6. Brita informerade om senaste nytt från utbildningsutvärderingen; bedömargruppen 
har inkommit med sitt utkast som Brita nu skall kommentera. Överlag var gruppen 
mycket nöjd med kvalitén på programmet. 

7. Övrigt. Studenterna på inriktningen Genetisk och molekylär växtbiologi antas till 
resp. masterprogram vid ett av de tre ingående universiteten (UU, SLU, SU) och de 
läser kurser vid alla tre universiteten under det första året. Flera av dem gör sedan 
examensarbete på något av de andra två universiteten (alltså inte det universitet de 
är antagna vid). De bör lämpligen bör vara registrerade för sitt examensarbete på 
det universitet där de utför arbetet. De tvingas då ta ut sin examen från detta 
universitet, vilket de ibland inte föredrar. Programrådet beslöt att Brita undersöker 
med examensenheten om det skulle gå att ingå ett avtal mellan de tre universiteten 
(UU, SLU, SU) så att regeln att de ska ha sin examen från det universitet de läst sin 
sista kurs kan frångås. 

 

Vid protokollet:       Justeras: 

 

 

Brita Svensson       Annelie Carlsbecker 
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