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Tid: 14:00-16:00
Lokal: Prefekten
Ledamöter
Constantin Urban, Ordförande

Närvarande
x

Ronnie Berntsson, ledamot
Pernilla Wikström, ledamot
Jenny Persson, ledamot
Karolina Kauppi, ledamot

x
x
x
x

Extern Ledamot
Christin Grundström (UBI)

x

Studentrepresentanter
Viktor Billé
Daniel Nässén

x

Övriga närvarande
Mikael Wikström, handläggare
Yngve Östberg, handläggare
Lina Helgesson, handläggare
Viktoria Vedin, handläggare

x
x
x

Ärende

Frånvarande

x

x

Anmärkning

Föredragande

30. Fastställande av
föredragningslistan

Rådet beslutade att fastställa
föredragningslistan.

Ordf.

31

Utseende av
justeringsperson

Christin Grundström utsågs att justera
protokollet jämte ordföranden.

Ordf.

32

Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Ad acta

Protokollet läggs ad acta.
33

Förslag till beslut:
Garantiplatser för studenter
från naturvetenskapligt
tekniskt basåret

Beslut: 5 platser (MGBIO).

34

Förslag till beslut:
Tillgodoräknande av
sjukdomslära 15hp från
examensarbete utomlands
inom patologi/sjukdomslära

Yttrande, PRB är positivt till föredragen
lösning. Att registreras på kursen Projektarbete
i Biomedicin 15 hp vid UmU och
göra projektet inom patologi/sjukdomslära i
Leiden. Projektarbetet motsvarar 15 hp
sjukdomslära.
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Meddelande

•
•

•

•
•
•

•
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All schemaläggning ska vara i Time
Edit från och med HT22
Inrättande av masterprogramm och
huvudområde i medicinsk teknik.
deltagande i PRB, start HT23.
Ordförande inleder dialog med
ansvariga.
Ladok - hur gör vi betygssättning?
Rapport-2021-11-17-dokumenteringav-betygsunderlag-32-383-20. Läs
rapport och kom med synpunkter per
mail till Ordförande.
Remissvar om avbokningsreglar.
Nya regel för dubbla karriärer vid
UmU
RIU vill att vi definierar vad vi tycker
att internationalisering är.
Undervisning på engelska, utbyte.
Internationella studenter, hur kan kurs
nyttja deras kompetenser/bakgrunder
i undervisning. Lärare med
internationell bakgrund. Studenter
väljer programmet för att
undervisningen är på svenska.
Engelskan utökas stegvis under
programmets gång. Många
internationell forskningsgrupper för
examensarbetet och projekt.
Verksamhetsplan : Ordförande
föredrog:

1.

Bevaka kompetensförsörjningsbehov i
samhället för de utbildningar vi ger.
2. Påbörja arbete med utformning av
modell för avnärmardialog. Samarbete
UBI, arbetamarkandsdagar, PPT,
samarbete med medicinsk teknik,
extern ledamöt. Fråga exempelvis
Ulrich hur många studenter från
MGBIO, VABIM som påbörjar
forskningsutbildning.
3. Inom alla program fortsätta arbetet
med integrering av
hållbarhetsaspekten, inklusive
internationalisering och Agenda 2030.
Hållbarhetsaspekter vid kommande
kursledarkollegium 17 juni.
Inventering/utvärdering/utveckling i
samråd med studenter/experter.
Moment tidigt i utbildningen.
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Studentärenden.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

37

Övriga ärenden.
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2022-05-09

Tentamen har lagts på en lördag? Hur
är det med policy?
Vi försöker alltid att få en tid under
veckan, men inte alltid möjligt.
Tentamen OSOF / immunologidelen
”utan toalettpaus”
Ordföranden kontaktar läraren
Svårt att följa en viss lärare
Ordförande kontaktar läraren
Pubmed kursen kom för sent,
information om Endnote skulle dem
vilja ha tidigare
PRB kollar med Anna Arnqvist
Information om VABIM gärna
tidigare. Önskemål är att den görs
under höstterminen. Programansvarig
ska ta hand om det.
Mikrobiell patogenes, önskemål att få
information kring rapportskrivning
tidigare. Ordföranden pratar med
kursansvarig.
VABIM: Proteinreningskursen, strul
med instrument vilka behövs för
genomförandet av kursen.

Nästa PRB möte 2022-06-14
Tid: 09:00-11:00

Justeras

Vid protokollet

Constantin Urban
Ordförande

Lina Helgesson
Programsekreterare

Justeras

Christin Grundström
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