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§1

spåransvarig, specialisering i medicinsk biologi
studievägledare
sekr

Mötet öppnas

Ordf hälsade de närvarande välkomna, och därefter inleddes mötet med en tyst minut för vår
student Caspar Håkansson som hastigt gått bort efter en olycka.
§2

Justeringsperson utses

Jan-Åke Nilsson utsågs att jämte ordf. justera dagens minnesanteckningar.
§3

Fastställande av dagordningen

Ärende 6.c skjuts upp till nästa möte och punkt 12 flyttas som punkt 4. b.
§4

Föregående minnesanteckningar
a. Föregående minnesanteckningar
-

Från den 19 maj 2017 kommer att godkännas i höst.

b. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar

BIOR56 Antibiotika – biol o kemi 7,5 hp, vt 17: 17 studenter, 8 svar. Betyg för hela kursen 3,8.
Uppskattat var bl a lärarnas insats, litteraturprojektet och laborationerna. Studenterna önskade
mer laborativt arbete. E-kursbok användes och fungerade bra. Lärarna noterade lite svagare
kemikunskaper än tidigare och att man bör sätta in lite mer stöd i litteratursökningen och ev
lägga till laborativt moment.
MOBA01 Cellbiologi 15 hp, ht 16: 79 studenter, 37 svar. Betyg för hela kursen 4,1. De flesta
betyg i paritet med detta, tex lärare, föreläsningar, kursbok, labbar etc. Studenterna önskade
mer tid för inläsning och ett jämnare tempo. Till nästa gång ska kursledningen minska onödiga
moment, ha tydliga föreläsningsmål och förenkla rättning av labbrapporter.
BIOR11 Mossor, lavar, svampar 15 hp, vt 17. 15 studenter, 8 svar. Betyg för hela kursen höga
4,8. Extra uppskattat var bl a lärarinsatserna och exkursionerna. Studenterna önskade mer stöd
i form av kursassistent under vissa moment. Lärarna var nöjda med ny fälthandbok och tillgång
till Nationalnyckeln. De överväger till nästa gång bl a att införa dugga, att uppdatera
instruktioner för inventering och lägga upp artlistor i excel.
BIOR73 Mossor – artidentifiering.. 5 hp, vt 17. 6 studenter, 5 svar. Betyg för hela kursen 5,0!!
Extra uppskattat var bl a lärarinsatserna och fältarbetet. Studenterna hade få synpunkter, men
önskade svårare quiz och påpekade att Stensoffa är slitet (men ok). Lärarna var nöjda med nya
bestämningsresurser och bra plastboxar för insamlat material och ska göra quiz svårare och
nivågruppera inlärningsarterna.
BIOR52 Tillämpad ekotoxikologi 15 hp, vt 17. 14 studenter, 12 svar. Betyg för hela kursen
höga 4,5. Ännu högre betyg för lärarinsatserna, kursledningen och vissa studiebesök, men även
projekt och det probleminriktade upplägget uppskattades. Studenterna önskade mer
instruktioner inför projekt och tidigareläggande av vissa moment, vilket lärarlaget avser göra
nästa gång.
BIOR41 Ekotoxikologi 15 hp, ht 16. 28 studenter, 17 svar. Betyg för hela kursen höga 4,5.
Även här ännu högre betyg för lärarinsatserna och kursledning. Uppskattat var också
laborationer, föreläsningar och övningar. Studenterna föreslog att tentan skulle ligga innan jul
och vara anonym. Lärarlaget avser att se över detta och även hanteringen av extentor.
BIOR17 Limnologi 15 hp, ht 16. 15 studenter, 10 svar. Betyg för hela kursen 4,3. Studenterna
uppskattade variationen av inlärningsmoment, laborationer och fältarbete/exkursion (trots
dåligt väder). Studenterna önskade tydligare info/struktur, bl a på Live at Lund, och i vissa fall
mer djupgående föreläsningar, något lärarlaget ska se över till nästa gång, liksom att
tidigarelägga fältveckan (för varmare väder).
BIOS14 Processing and analysis of.. 7,5 hp, ht 16. 48 studenter, 23 svar. Betyg för hela kursen
3,6. Studenterna uppskattade examinationen, föreläsningarna och hjälpsamma lärare.
Studenterna önskade bättre koppling mellan föreläsningar och övningar samt en övning inför
tentamen. Lärarlaget noterade att parallellkörning med Modelleringskursen gav periodvis
mycket jobb för studenterna och ska till nästa gång lägga in träning inför tentamen.

BIOR23 Naturvård 15 hp, ht 16. 29 studenter, 23 svar. Betyg för hela kursen höga 4,6.
Studenterna uppskattade speciellt variationen av inlärningsmoment, lärarna, exkursionerna och
”kontakten med verkligheten”. Inga samstämmiga förslag på förbättringar, men bättre sal
(Ängen), mer nordligt skogsbruk och bättre handouts nämndes. Lärarlaget var nöjda med en
förbättrad integrering av kurslitteraturen och understryker värdet för studenterna av att delta i
konferenser. Inga stora förändringar planeras.
BIOF06 Humanbiologi 7,5 hp, ht 16. 23 studenter, 12 svar. Betyg för hela kursen 4,3.
Studenterna uppskattade speciellt lärarna och de intressanta föreläsningarna, men önskade mer
lättlästa artiklar till ett seminarium. Inga stora förändringar planeras, men momentet Kulturell
evolution ska eventuellt göras i annorlunda form.
BIO/MOBK01 Examensarbete Kandidatexamen 15 hp, ht 16. 16 studenter, 10 svar. Betyg för
hela kursen höga 4,7 (vilket var en höjning från 3,2!). Studenterna uppskattade att de förbättrat
sin kommunikativa förmåga (4,9) och förmåga att lösa problem (4,8) och det självständiga
arbetet. Vissa studenter önskade mer tid för det laborativa, att rapport kritiserades av deras
labbhandledare istället och lite tydligare information. Lärarna var nöjda med hela kursen och
att ha löst tidigare problem med LaL (ffa med inlämningar) och ska försöka få in betygssättning
från handledare snabbare nästa gång.
§5

Meddelanden

- Återstående provföreläsningar för lektoratet biologi genomförs veckan innan midsommar.
- Bodil kritiserade spärrbokningen av B-huset för lokalvård då det har medfört problem för
återstående redovisningar av examensarbete.
§6

Aktuella ärenden
a) Lägesrapport: arbetet med basblocket
-

Sammanställning av förslag på hur basblocket kommer se ut och därefter skapa
arbetsgrupper för vidare utveckling och fastställande.

b) Litteraturlista kurser ht- 17
Litteraturlista godkänd och fastställd.
c) E-lärandets juridik (Bodil Sjögren)
Ärendet flyttat till nästa möte.
§7

Information från koordinatorerna
a. Kandidatprogram i biologi och mol biologi

- Jep berättade om kandidatavslutningen där han fick var med och lyssna på presentationerna
och där studenterna fick möjlighet att öva innan.
- Fredrik meddelade att handledarutlåtande kommer in för sent eller inte alls vilket skapar
problem för betygregistreringen.

b. Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
-Jan-Åke berättade om att man har haft masteravslutning med en grillning som uppskattades av
många.
§8
-

Information från fakultetens utbildningsnämnd (UN)
Ordf meddelade om att hon deltagit på två utbildningsnämndsmöten där det sista var en
kombinerad strategidag där man främst diskuterade kvalitetssäkringssystemet.
Det togs även upp: Hur man skall skriva utbildningsplaner, fakultetsövergripande kurs
”experts in team”, program och kursutbud fastställdes, ny översyn av utbytesavtalen inför
2018, kursfordringar och betygskriterier för examen.

§9

Information om externa utbildningar

Inga ärenden.
§ 10

Information från studievägledarna

- Lotta berättade om examenshögtiden. Den delades in i tre ceremonier men man skulle även
vilja dela upp så att man får master för sig och kandidat för sig.
- Tina fick hederspris.
- Bedömning av behörighet inför hösten fortsätter.

§ 11

Information från studieråden

Inga ärenden.

§ 12

Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar

Flyttad som punkt 4. b
§ 13

Nya kursplaner

Inga ärenden.
§ 14

Övriga frågor

Förslag på mötestider:
1 sep
6 okt
10 nov
15 dec
-

Bodil fråga om var fokus skall ligga på när hon presenterar e-lärande. Viktigt att ta upp
integritet i samband med undervisning.

§ 15

Mötet avslutas

Ordf förklarar mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid minnesanteckningarna

Justerat

-------------------------------Violeta Kaleskovska

------------------------Jan-Åke Nilsson
Carin Jarl-Sunesson

