
 

MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll programråd molekylär bioteknik  
Tid: 13.15 – 16.30, 29 okt 2014 
Plats: Navet, SciLifeLab 
 
Närvarande: 
Ylva Adolfsson 
Jan Andersson (ordf) 
Jenny Ehn 
Björn Gembert (sekr ) 
Lena Henriksson 
Gunnar Johansson 

Johanna Lundahl 
Oliver Possnert 
Maria Selmer 
Camilla Söderlund 
Oskar Westlin 

 
 
§1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Mötet öppnades. Till justeringsperson valdes Maria Selmer.  
 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§3. Arbetsformer masterprogrammen och X-programmet  
Jan Andersson redogjorde för förslaget på hur masterprogrammen och 
X-programmet ska arbeta tillsammans. Programrådet stödjer förslaget 
och beslutade att adjungera Suparna Sanyal och Bengt Persson till 
programrådet. 
 
§4. Förslag angående röntgenkristallografi  
Programrådet är positivt till att få ett förslag på en kurs om 10 hp inom 
röntgenkristallografi. En sådan kurs kan tidigast införas i programmet 
läsåret 2016/2017. 
 
§5. Utbildningsplan 2015/2016 
Programrådet stödjer förslaget av införliva riktlinjerna för 
tillgodoräknaden i utbildningsplanen. Programrådet stödjer inte 
förslaget att höja kravet på att bli antagen till årskurs två som 
senaredelantagning från 35 till 40 hp. Programrådet anser vidare att en 
student som inte uppfyller kravet på uppflyttning till högre årskurs ska 
erbjudas att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan men att detta inte kan vara tvingande. 
 
§6. Studieplan 2015/2016 
Programrådet föreslår att 1MB416 Kunskapsbaserade system inom 
bioinformatik och 1DL400 Databasteknik II byter plats i perioderna 
42 och 43 med bibehållet obligatorium på 1MB416. 
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§7 Etikspår 
Lena redogjorde för läget i utvecklingen av ett etikspår och 
presenterade förslag på ändring av kursplanen för 1MB102 
Cellbiologi. Programrådet fastställde förslaget. 
För studenter på högre årskurser kan ett Bibliografiskt projekt få ett 
etiktema för den som vill. 
 
§8 Kursspår 
Jan gav en lägesrapport från arbetet med att gruppera kurserna i olika 
spår inom programmet. Ett förslag behöver vara färdigt om ett år och 
att gruppen arbetar vidare med att försöka identifiera hur programmet 
kan uppdateras/utvecklas på avancerad nivå. 
 
§9 Programvärdering 
Tas upp på nästa möte. 
 
§10 Rapport från studierådet 
På nästa studierådsmöte ska kommunikation på svenska och engelska 
diskuteras. 
 
§11. Rapport från studievägledare 
Inget för dagen. 
 
§12 Övriga frågor 

- Kursinformationsdagens vara eller inte vara och i så fall i 
vilken form. Studenterna tar upp frågan på studierådet och 
frågan återkommer på nästa möte. 

 
§13. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet.   
 
Vid protokollet 
 
 
 
Björn Gembert 
 
 
 Justeras 
 
 
 
 Jan Andersson Maria Selmer 
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