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§ 1 Mötet öppnas 

Ordf hälsade de närvarande välkomna. 
 

§ 2 Justeringsperson utses 

Jan-Åke Nilsson utsågs att jämte ordf justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes med tillägg under paragraf 13, toalettbesök under tentor 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll  

Till föregående protokoll förtydligades att 3 MOOC’s kurser inrättats vid Lunds universitets utbildningsnämnd.  

Vidare meddelades att Sandra Smiljanic blivit anställd som laboratorieassistent i Biologihus B. Därefter godkändes 

föregående mötesprotokoll och lades till handlingarna 
 

§ 5  Meddelanden 

o Emma Kritzberg kommer att informera om vetenskapligt skrivsätt vid nästa GUN-möte. 

o Ett dokument om vart studenterna ska vända sig i frågor om studenträttigheter har tagits fram av Luna, Ina 

Alexandersson och studievägledarna. Dokumenten ska ligga under ”Viktigt för dig som läser kurser” på vår 

GU-hemsida och även översättas till engelska. 

o Rutinerna kring kursutvärdering diskuterades. Två veckor efter att kursvärderingen skickats till studenterna bör 

en påminnelse gå ut – gärna från huvudläraren. Efter 3 veckor stängs värderingen och en rapport skapas. Flera 
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 2 
kurser har också en muntlig utvärdering, oftast mitt i kursen. Handledningen till kursansvariga 

rekommenderar att man har en sådan mittkursvärdering. 

o Carin meddelade att det från Fakultetsledningen är otydligt huruvida institutionerna får behålla tilldelningen 

om nedskärningar i antalet HÅS görs. Eftersom tilldelningen till stor del fortfarande baseras på 3-

årsmedelvärden uppmuntrar det inte till nedskärningar. 

o Timsammanställningen för 2013 för lärare och doktorande kommer snart att vara klar och skickas ut. 

o Studentpentryt i Ekologihuset ska få ny matta och inredning. En bit av väggen kommer att rivas för att göra det 

rymligare och ”ståbord” kommer att köpas in. Arbetet kommer förhoppningsvis att på börjas under april. Det 

är önskvärt att godis- och kaffeautomaten flyttas till annan plats. 

o Saltosystemet i Biologihuset fungerar dåligt. Studenterna klagar på att det ibland dröjer innan de får tillgång till 

datorsalar och grupprum. Det beror på att det är ett dåligt fungerande system, som dessutom kräver att varje 

student läggs in individuellt. Ska det bytas blir det till en uppskattad kostnad av 600.000 SEK.  

o En diskussion med kemi bör föras angående de grundläggande kurserna i kemi. 

 
 

 

§ 6 Aktuella ärenden   

a. Tilldelning för exjobb, ”research projects” och praktikkurser har reviderats. Kandidatexjobb får en något högre 

tilldelning. Tilldelningen för praktikarbeten tas bort helt. Summorna fastställdes enligt ny mall. Vidare kommer 

kursplanerna för praktik- och projektkurserna ses över. 

b. Biologiska institutionen har orimligt många exarbetesämnen. Att ta bort alla inriktningar och bara behålla examensarbete 

i Biologi, Molekylärbiologi och Bioinformatik skulle förenkla hanteringen och administrationen betydligt. Förslaget 

kommer att diskuteras med masterspåransvariga. 

c. Diskussion om att sätta samman en referensgrupp med arbetslivsrepresentanter. En för biologer och en gemensam för 

molekylärbiologer och bioinformatiker. Inledningsvis bör en plan göras för hur denna grupp ska användas. Carin skickar 

förfrågan om namnförslag på möjliga representanter till alla lärare. 
 

§ 7  Information från koordinatorerna 

Ingen ny information 
 

§ 8 Information från fakultetens utbildningsnämnd (UN)  
 

UN jobbar med hur studenternas rättigheter ska föras ut till studenter och lärare. 

Årets strategidag kommer att handla om betygssystem. 

Regeringen satsar mycket resurser på lärarutbildningen delvis för att utbilda fler behöriga lärare inom naturvetenskap. 

Examenspremier diskuteras och kort KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) för disputerade naturvetare kan komma 

att inrättas. 

UHÄ har kallat till en hearing om ämneslärarutbildningen. 
 

§ 9  Information om externa utbildningar 

Nanovetenskap har meddelat att de inte kommer att erbjuda BIOA01 Genetik och mikrobiologi och BIOR16 Immunologi 

med TEK-kod. Det innebär färre studenter på dessa kurser, och då även minskad ersättning från LTH för kurser. 

Ekosystemteknikerna har också pratat om att dra ner på kurser men ännu inte lämnat besked. 
 

§ 10 Information från studievägledarna 

Uppskattat informationsmöte inför ansökningarna till Ht-14 med inbjudna äldre studenter som fick berätta om sina kursval och 

ge tips om hur man kan planera sin utbildning. 

Masterprogram; Våra masterprogram speciellt Molekylärbiologi inriktningen mot molekylärgenetik har många sökande i den 

internationella omgången. Bedömningar och urval precis klara. 

§ 11  Information från studierådet 

Bööl har nu regelbundna möten. 
 

§ 12  Inkomna kursutvärderingar och kursbokslut  
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MOBA03 Molekylärbiologi: 27 studenter, 20 svar. 100% ansåg att kursen motsvarade förväntningarna bra/mkt bra, 85 % 

ansåg att kursen som helhet var bra/mkt bra. Studenterna uppskattade speciellt laborationerna, trots vissa praktiska 

problem. GMO-momentet fick blandade omdömen. 

TEK292 Biologiska system: 11 studenter, 6 svar. Sammanfattande betyg för kursen 4,5. Mkt motiverade studenter enl. 

kursledaren. Studenterna uppskattade de flesta moment (i allmänhet >4,5 i betyg). Ny modellering av hjärtfysiologi blev 

bra. En del studenterna tyckte 1:a veckan var för intensiv. 

BIOS02 Modelleringsteknik: 10 studenter (7 fullföljde), 3 svar. Sammanfattande betyg för kursen 4,3. Enl kursledaren är 

det normalt med att några studenter hoppar av, kanske p.g.a bristande förkunskaper. Ngn student uppskattade speciellt den 

kontinuerliga examinationen, ngn matematikintroduktionen.  Ngn önskade dock mindre matte, ngn mindre visual basic.  

BIOR63 Molekylär mikrobiologi: 17 studenter, 13 svar. Sammanfattande betyg för kursen 3,8. Mkt. Studenterna 

uppskattade speciellt labbar och projekt. Live@ Lund fungerade bra som kurswebb. Viss kritik mot att betygssättningen 

baseras till 80% på tentamen. 
 

§ 13  Övriga frågor 

Studenterna på en grundkurstenta fick inte lämna tentamenslokalen för toalettbesök, efter att de första lämnat tentan. Detta 

är inte rimligt och tydliga instruktioner för regler under tentamen ska skrivas. 
 

§ 14  Nästa möte 

Den 9 maj  
 

§ 15  Mötet avslutas 

Ordf förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.  
 

 
 

Vid protokollet   Justerat 

 

Lotta Persmark   Jan-Åke Nilsson 

 

 

     Carin Jarl-Sunesson 
  


