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1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Katariina Kiviniemi Birgersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes, med tillägget att fråga gällande utbildning om försöksdjurshantering
läggs in som punkt 6, och fråga om begränsning av storlek på kurs samt fråga om startkursen tas upp
under övriga ärenden.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2014-09-18. Inga kommentarer framkom.
4
IBG organisation
Margareta Krabbe informerade om att Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, en
avdelning inom Institutionen för biologisk grundutbildning, har rekryterat två informatörer på halvtid
under ett år. Labkorridoren i C6:1 vid BMC är uppsagd from nästa termin och ombyggnation av lab i
B5:1 vid BMC ska göras under november-december månad.
5
Examinatorer vid IBG
Genomgång av dokument med förslag till examinatorer. Ändringar som togs upp vid
studierektorsmötet saknas. Margareta Krabbe hör med Ingela Frost, men skicka gärna ändringar till
Margareta Krabbe som gör en slutversion och skickar till både IBG-styrelsen och
studierektorsgruppen.
Dessutom framkom vikten av att information om aktuell kursansvarig finns på hemsidan, behövs en
rutin så att informationen hålls aktuell.
6
Utbildning gällande försöksdjurshantering
Försöksdjur används dels på grundläggande kurser, men också vid praktik- och examensarbeten. Finns
ett EU-direktiv som gäller from 2013-01-01 att alla som hanterar djur måste ha gått en kurs i
försöksdjurshantering. Tidigare fanns en kurs vid BMC, men nu finns en webbaserad utbildning vilket
lett till att kursen vid BMC lagts ner. Utbildningen är dock dyr, 25 000 kr per person. Fakulteten anser
att biologin har en högre prislapp och att kostnaden ska ingå i den. Monika Schmitz får i uppdrag att
sammanställa hur stort behov vi har såväl på forsknings- som på utbildningssidan, för att kunna ta upp
frågan igen med fakulteten.

7
Etikspår i utbildningar vid IBG
IBG har fått medel för införande av etikinslag i vår utbildning. Jessica Nihlén Fahlquist på Centrum
för forsknings- och bioetik (CRB) vid Inst för folkhälso- och vårdvetenskap är nu anställd 50 % under
ett år med detta arbete. Jessica ska arbeta med att införa systematiskt återkommande etikträning under
utbildningen liknande DiaNas kommunikationsträning. Studenterna har nu en DiaNaportfölj och
tanken är att studenterna också ska ha en Etikportfölj, där studenterna samlar dokument gällande
etikmoment. Långsiktigt är målet att ha ett stående avtal med CRB gällande inslag av etik i vår
utbildning.
8
Kursinformation för studenter vid IBG
Genomgång av dokument gällande kursinformation för studenter inför val ht14 och val vt15. Under
hösten har programsamordnarna hållit programspecifik information. Den 25 mars 2015 planeras en
kursinformationsdag där presentation av kurserna görs ämnesvis av ämnesansvariga. Möjlighet att
presentera enskilda kurser finns fortfarande, men begränsas. Framkom synpunkt om att de lärare som
vill presentera sin kurs bör få möjligheten. Synpunkt från studenterna om vikten av att det vid
postrarna står studenter som tidigare gått kursen, värdefullt att kunna fråga just dessa personer, gäller
speciellt kvälls- och sommarkurser. Viktigt att information om kursdagen kommer ut i tid.
9
Meddelanden
a) Margareta Krabbe planerar för 2015. Margareta sitter i utbildningsberedningen där bl a
fakultetens utbildningsuppdrag diskuteras. Inför varje nytt verksamhetsår får varje institution/ämne ett
uppdrag och inför 2015 finns ett särskilt uppdrag att inte överprestera, dvs gå över sitt uppdrag.
Fakulteten kommer 2015 bl.a att dra ner på uppdraget inom fristående kurs. Ett nationellt biologimöte
hålls i november i Lund med flera representanter från IBG, IOB och IEG.
c) Eva Damm informerade om vikten av att kandidatstudenter mellan kandidat- och masterstudier
ska kunna läsa kurser som fristående studenter. Robert Malmgren informerade om problem med
kandidatstudenter som vill läsa masterprogrammet i bioinformatik men inte uppfyller kraven i
matematik.
d) BÄR arbetar som vanligt, inget speciellt att meddela.
10
Övriga ärenden
Fredrik Söderbom tog upp vikten av att ha ett tak om 90 studenter på kurs på kandidatprogrammet för
att kunna bibehålla en bra kvalitet på utbildningen.
Kursen Trender i molekylärbiologi och bioteknik blir fr.o.m. hösten 2015 enbart tillgänglig för
programstudenter.
Nästa styrelsemöte 2014-11-17, Clevesalen EBC, kl 14.15.
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