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x
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x

Anmärkning

Föredragande

67. Fastställande av
föredragningslistan

Rådet beslutade att fastställa
föredragningslistan.

Ordf.

68. Utseende av
justeringsperson

Christin Grundström utsågs att justera
protokollet jämte ordföranden.

Ordf.

69. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Ad acta

Protokollet läggs ad acta.
70

Resebidrag för Freya Orban

Per capsulam beslut 2024-11-24,
utlandsvistelse med tåg (Schweiz)

Bil. p 70

Beslut: Ja på 6000kr

71

Uppdatering av kursplanen Beslut: Föreslagen kursplan godkänds.
för 3ME095
folkhälsovetenskap,
Revideringen i Selma påbörjas, Lina kontaktar
epidemiologi och biostatistik kursgivande institution för ändring i Selma.
7 hp, Inst f epidemiologi och
global hälsa, Marie
Lindkvist. (Per Gustafsson)
med FSR för T1-dagen

72. Godkännande av aktuella
versionen av
utbildningsplanen för
kandidatprogrammet med
alla förslagna ändringar

Beslut: Föredragen utbildningsplan godkänds,
med mindre textjusteringar

Transaktion 09222115557459699469

Signerat CG

Bil. p71a-b

Bil. p72a-b
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73

Nya handläggningsordning
för kursutvärderingar
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Förslag: Programansvarige samlar in alla samt
kursutvärderingar och PRB ser över dem minst
1 gång per termin. PRB ledamöter påminner
sina institutionskollegor om kursutvärderingar
inte lämnas in i god tid.

Bil. p73a-c

Ordförande tar upp dialog med UN om
programrådet kan begära in kursvärdering.
PRB önskar ta upp detta vid nästa
kursledarkollegium. Förslag i mars/april.
Information bör skickas ut till kursledare nu
vid terminsslut. Standardisera enhetlig
formulär/instruktion.

74

Återkoppling kring
internationalisering

75. Meddelande

Ordförande gick igenom svarstext som ska
skickas in senast 31/12. Beslut: Svarstext
godkänns.

Utlysning av medel för utvecklingsarbete,
deadline 5/2-2022. Är beslutats men ej utlyst
ännu.
Utlysning av infrastrukturmedel 28/2 2022.
Nytt laborationsmaterial till kurs.
Nominera lärare för medfaks pedagogiska pris.

76

Studentärenden.

Inga.

77

Övriga ärenden.

Möte med studiebevakarna inom programmet
har genomförs. Yngve skickar sammanfattning
av mötet med studiebevakarna till ordförande.
Uniaden inställd. Christin berättar att de
planerar för en egen aktivitet. Christin
återkopplar när datum och program är klart.

Justeras

Vid protokollet

Constantin Urban
Ordförande

Lina Helgesson
Programsekreterare

Justeras

Christin Grundström

Transaktion 09222115557459699469

Signerat CG

Ordf.
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