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Närvarande:
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1)
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Martin Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2)
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tilläggen
Punkt 4b) Förslag periodflytt av kursen Växternas struktur och funktion
Punkt 4c) Nytt behörighetskrav för kursen Naturvård
Punkt 4d) Kurstillfälle för Självständigt arbete
Punkt 10b) Revisionsförslag av Biologiska sektionens pedagogiska utvecklingsplan
3)
Ev kommentarer till protokollet från mötet den 12 sep
(http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/73/73667_110912-IBG-styr.pdf)
Inga kommentarer framkom.
4)
Studieplan för kandidatprogrammet i biologi lå 12/13. Beslut.
Ingela Frost informerade om förändringar i studieplanen för kandidatprogrammet.
4b) Våren 2013 vill många studenter gå både Yunnan-kursen och Växternas struktur och funktion. Kan
Växternas struktur och funktion flyttas till period IV? Har vi möjlighet att hålla Yunnan-kursen 2013?
Beslutades att frågan diskuteras vidare vid kommande styrelsemöten.
4c) Genomgången kurs i Ekologi/Limnologi nytt alternativt tillträdeskrav till kursen Naturvård.
4d) Diskuterades om kursen Självständigt arbete ska ges under sommaren, med stjärnmärkning.
5)
Utbildningsplan för masterprogrammet i biologi lå 12/13. Preliminära kursplaner inom
NABiS-inriktningen. Beslut.
Genomgång av utbildningsplanen, där vissa kurser stryks och nya tillkommer. Namnändring av kursen
Evolutionär organismbiologi till Evolution och utveckling. NABiS – ny samnordisk inriktning inom
systematisk biologi. Uppsala ansvarar för 3 webbaserade kurser, med en del av kurserna förlagda vid
Klubban. Nya kurser för NABiS-inriktningen är Allmän och molekylär systematik 10hp, Systematikens
verktygslåda: informatik 5hp och Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik 5hp.
6)
Ändrade tillträdeskrav till Molekylär cellbiologi 15 hp, Makromolekylers struktur och
funktion 15 hp samt RNA: struktur, funktion och biologi 15 hp. Tillägg i tillträdeskraven: ”Alt 3)
antagna till masterprogrammet i kemi, inriktning biokemi”. Beslut.

Beslutades att studenter antagna till masterprogrammet i kemi, inriktning biokemi, under
förutsättning att kemisterna samtycker, får tillträde till ovanstående kurser.
7)
Samläsning mellan UU och SLU på kursen Protein engineering. Information.
Samläsning med UU och SLU på kursen Protein engineering provas Ht12.

8)
Utbildningsplan för masterprogrammet i Tillämpad bioteknik. Beslut.
Genomgång av utbildningsplan för masterprogrammet i tillämpad bioteknik.
Punkt 4.9.1, sista meningen i första stycket stryks.
Punkt 4.9.3, i stycket ’Färdighet och förmåga’ ändras andra punkten till ’specialistkunskaper inom
molekylärbiologi/bioteknik’.
Skickas till NUN för beslut efter ovanstående ändringar.
9)
Kvalitetsarbete inom TUN (http://www.teknat.uu.se/cms/filedownload.php?id=1825).
Margareta Krabbe informerar (bordlagt ärende från 12 sept).
Margareta Krabbe informerade om det kvalitetsarbete som pågår inom TUN. Utvärdering av
Civilingenjörsprogrammen startar i maj 2012. Genomgång av rutiner för examensarbeten pågår.
10)
Vi skall sända ut en enkät till de som avlagt examensarbete i biologi under perioden
070630-110630 och en enkät till X-programmets studenter. Diskussion om utformning av enkätfrågor.
Bifogar den enkät vi skickade ut till biologer 2007 (rapporten bifogas) och den enkät som HSV kommer
att skicka till våra studenter ht-12. Skall vi sända ut en engelsk version till masterstudenterna
Genomgång av frågor till enkäter. Viktigt med följebrev så att alumnerna får veta syftet med frågorna.
Synpunkter och idéer om frågor skickas till Torgny Persson.
10b) Revisionsförslag av biologiska sektionens pedagogiska utvecklingsplan tas upp vid nästa
studierektorsmöte, därefter i styrelsen för beslut.
11)
Meddelanden
a)
Torgny Persson meddelade att Dan Larhammar nu förbereder sin 18:e kurs i Neurobiologi och
vill därefter ha en efterträdare.
b)
Ingela Frost arbetar med kurskatalogen och har individuella samtal med studenter på
Kandidatprogrammet.
c)
Eva Damm informerade om bostadsproblem för internationella studenter.
d)
BÄR skriver om stadgarna, ny styrelse ska tillsättas. Civilingenjörerna planerar
Bioteknikdagarna, som hålls i Uppsala, samt 20-årsjubileum.
12)
Övrigt
Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte 2011-11-21, sal 1, kl 14.30.
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Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv.

