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 Tid: 14.00-16:00 
Lokal: Zoom 
 

Ledamöter Närvarande Frånvarande 
Constantin Urban, Ordförande x	  

Ronnie Berntsson, ledamot x	  
Pernilla Wikström, ledamot x	  
Jenny Persson, ledamot x	  
Karolina Kauppi, ledamot x	  
 	  
Extern Ledamot 	  
Christin Grundström (UBI)  x  
 	  
Studentrepresentanter 	  
Viktor Billé x	  
Daniel Nässén x	  
 	  
Övriga närvarande 	  
Mikael Wikström, handläggare 	 x 
Yngve Östberg, handläggare x	  
Lina Helgesson, handläggare x	  
Viktoria Vedin, handläggare 	 x 
 	  

 
  Ärende Anmärkning Föredragande 

 

 10. Fastställande av 
föredragningslistan  

Rådet beslutade att fastställa 
föredragningslistan. 

Ordf. 

 11 Utseende av 
justeringsperson 

Ronnie Berntsson utsågs att justera protokollet 
jämte ordföranden. 

Ordf. 

 12 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll.  

Protokollet läggs ad acta.  

Ad acta 

	 13 Internationalisering 
uppdrag 2 -> förslag till 
förankring i FSR av kursen 
3MB036 

 

Förslag: Att förankra i befintligt FSR. 

Att visa balsa färdighet i att giva tidsramar 
söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant 
vetenskaplig originallitteratur inom 
ämnesområdet samt att sammanställa och 
presentera resultat från sådan litteratur både 
muntligt och skriftligt i samarbete om möjligt 
med internationella studenter  

Beslut. Godkänner föredragen revidering. 

  

 

	 14 Synpunkter för uppdatering 
av regel för betyg och 
examination 

Under 4 Examination. Sista stycket, varför är 
det inte enbart examinator? Förtydligande 

Varför inte använda ordet: regelverk?  

Bil. p.14 
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	 15 Synpunkter för uppdatering 
av kursplaner och 
kurslitteratur 

Ordförande visade upp synpunkter som 
inkommit till ordförande innan mötet. 

P5.1. Riktlinjer och information: andra stycket. 
”vanligt förekommande ord undvikas” 

Använd ord så unika som möjligt istället.  

 

Bil. p.15 

 16 Förslag: Arbetsgrupp för att 
uppdatera PPT inom MGBIO 

Beslutad arbetsgrupp. Constantin U, Christin 
G, Yngve Ö, Daniel Nässén, Viktor Billé  

 

Bil. p.16 

 17 Meddelande Ev fusk på tentamen i Immunologi. Detta tas 
på allvar. Troligen att anmälas till 
disciplinnämnden.  

a) Övrig information från UN: 

• Förslag till datum lärardagen 2022: 8 
november. 

• Avveckling av Cambro och Moodle till 
dec 22.  

• Konferens: The International 
Consortium for Educational 
Development (ICED). 
Hybridkonferens. En person från varje 
program får medel för  att delta. 
Intresserade kan meddela ordförande. 

b) Information från Branchråd Life 
Science. Mässa 3 maj, kl 11:30-14:30.  
Mässan sker utomhus på parkering 
utanför UBIs lokaler. 18 företag 
kommer att delta 

c) Internationaliserings pris. Nationellt 
pris, UN,  alla program bör ha en 
nominering. Förslag skickas till 
ordförande. 

d) Studentrekrytering. 

• Öppet hus 22/2 och 2/3 kl 17-18 via 
länk. Presentation, film, 
studentrepresentanter Daniel Nässén 
och Isak Ejdemo). 

• Facebook – Anders O har konto – 
riktat reklam– Arbetar för att Ronnie 
ska ta över kontot. 

• Uppdatering av programmets 
hemsida, ansvarig Yngve Ö 

• Instagram, Daniel Nässén undersöker 
och försöker vem som äger nuvarande 
konto.  

e) Utlysning av medel för 
internationalisering. 

 

Ordf. 
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 18 Studentärenden. Viktor Billé framförde frågan om att MGBIO 
studenter vilka började HT21 även kan delta 
vid det nya programupplägget med 15 hp 
sjukdomslära kursen.  

Rådet diskuterade frågan. 

 

 

 19 Övriga ärenden. Pernilla W har tackat ja till att vara Vice 
Ordförande. 

 

 

Justeras    Vid protokollet 

     

Constantin Urban   Lina Helgesson 
Ordförande    Programsekreterare 
 

 

Justeras 

Ronnie Berntsson 
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