
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 6/12 2007.

Närvarande: Björn von Sydow, Ida Säfström, Tommy Norberg, Mats Andersson, Petter
Mostad, Ulla Dinger.

1. Nu har Bolognareformen genomförts och v̊ara nya program - Matematikprogram-
met (kandidat) och Masterprogrammet i matematiska vetenskaper - har startat. P̊a
Matematikprogrammet startade 31 personer och p̊a Masterprogrammet 6 personer.

2. V̊ar gamla styrgrupp för Matematikprogrammet ersätts med ett Programr̊ad för de
b̊ada nya programmen. Programr̊adet best̊ar av:
Petter Mostad (koordinator för Masterprogrammet),
Mats Andersson (matematik),
Tommy Norberg (matematisk statistik),
Björn von Sydow (datavetenskap),
Hans Bjurek (nationalekonomi),
Hans Westergren (studievägledare),
3-4 studentrepresentanter och
Ulla Dinger (grundutbildningsansvarig, sammankallande).

Studentrepresentanterna ska utses av ÄG, med önskem̊alet att 2 av dem g̊ar p̊a Ma-
tematikprogrammet och 1-2 p̊a Masterprogrammet. En av studentrepresentanterna
ska dessutom vara “kontaktperson” mellan ÄG och programr̊adet.

Programr̊adets övergripande uppgifter är uppföljning och utveckling av program-
men. Exempel p̊a “st̊aende fr̊agor” för r̊adet är utvärdering, olika programaktivite-
ter, marknadsföring (dels för att rekrytera, dels gentemot potentiella arbetsgivare),
alumni-verksamhet(?),... Alla (väsentliga) fr̊agor som rör programmen kan/bör tas
upp i r̊adet.

Programr̊adet kommer att ha möten ca tv̊a g̊anger per termin. En webbsida för
programr̊adet kommer att skapas, där bl.a. minnesanteckningar ska läggas ut.

3. Sedan v̊arens styrgruppsmöte resp utvärderingsmötet har utbildningsplanerna revi-
derats och godkänts av fakulteten. De ligger nu p̊a respektive programs hemsida.
Examenskurser har skapats med titlar som anger att man läser vid program och ev
inriktning (detta är enda stället i examen där det framg̊ar att man följt ett program).
Alla kursplanerna är inte färdiga, men läggs ut p̊a kurshemsidorna i den takt de blir
klara.

4. Ang̊aende v̊arens aktiviteter beslöt vi att ordna följande:

- informationsmöte ang Masterprogrammet (i mitten av mars), som i första hand
vänder sig till treorna p̊a Matematikprogrammet men alla intresserade är välkomna
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- informationsmöte (i mindre skala) ang inriktningsvalet för tv̊aorna p̊a Matematik-
programmet

- utvärderingsmöte för programmen i början av maj (schemaläggs åtminstone p̊a
basblockets kurser)

- lunchmöten där före detta studenter berättar vad de gör idag (med 1-2 gäster per
möte)

5. Ang marknadsföring av v̊ara program: i nuläget finns b̊ada programmen med i en
kandidat- resp en masterbroschyr som ges ut av Naturvetenskapliga fakulteten, i GU:s
kurs- och programkatalog samt p̊a GU:s webbsidor (centralt). För närmare informa-
tion om programmen hänvisas till v̊ara lokala hemsidor för resp program. Fr̊agan är
vad vi mer kan/ska göra för att öka rekryteringen? Följande diskuterades/beslutades:

• Som tidigare kommer vi att skicka brev till matematiklärarna vid gymnasieskolor
med NV-program, där vi bifogar ett informationsblad om Matematikprogram-
met som de kan sprida till intresserade elever. Om möjligt ska informationsbladet
kompletteras med en mailadress till studenter (ÄG?) som kan svara p̊a fr̊agor.
B̊ade gymnasielärar-brevet och informationsbladet ska skickas till programr̊adet
p̊a remiss för förbättringsförslag.

• En ny situation har uppst̊att i och med att Chalmers ht08 startar ett nytt civilin-
genjörsprogram: Teknisk matematik (TM). Hur ska studenterna veta skillnaden
p̊a detta och v̊ara GU-program? Ett förslag är att göra ett gemensamt informa-
tionsmaterial för b̊ade GU- och Chalmersutbildningarna. Kontakt ska tas med
Chalmers ang detta.

• För det gamla Matematikprogrammet brukade vi skicka ut vykort till ca 4000
gymnasister. Vi avvaktar med n̊agot liknande för det nya programmet.

• Internationellt marknadsför vi Masterprogrammet enbart via webbsidorna. Om
n̊agon av v̊ara masterstudenter ställer upp s̊a ska vi p̊a hemsidan ange kontak-
tadress (mail) även till student.

Hur kan vi marknadsföra Masterprogrammet i Sverige? Hur n̊ar vi matematik-
studenter runt om p̊a landets universitet/högskolor? Fr̊agan är viktig, men hann
inte diskuteras närmare. Vi f̊ar fundera p̊a detta inför nästa möte, och ta upp
det igen!

• P̊a institutionen för Fysik har man gjort stora (framg̊angsrika?) ansträngningar
för att öka rekryteringen och för att minska avhoppen. Inför nästa möte med
programr̊adet ska vi ha tagit fram lite mer information kring deras projekt
(insatser, kostnader, resultat), och diskutera vad vi eventuellt ocks̊a kan göra.
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