
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 29/2 2008.

Närvarande: Mats Andersson, Hans Bjurek, Petter Mostad, Tommy Norberg, Hans
Westergren, Maria Nethander, Stefan Pärson, Elin Solberg, Ulla Dinger.

1. Vi har nu tre nya studentrepresentanter i programr̊adet: Stefan Pärson och Elin
Solberg fr̊an Matematikprogrammet och Maria Nethander fr̊an Masterprogrammet.
Elin kommer dessutom att fungera som kontaktperson mellan programr̊adet och ÄG.

2. Den 4/4 (9.15 - 11.45) kommer vi att ha informationsmöte för studenter p̊a Matema-
tikprogrammet. Största delen av mötet ägnas åt information om Masterprogrammet,
till vilken vi ska bjuda in tre lärare + tre exjobbande studenter som kan berätta om
de fem(!) olika inriktningarna p̊a Masterprogrammet. I slutet blir det information
för tv̊aorna ang deras val av inriktning inom Matematikprogrammet. Med tanke p̊a
tentaperioder o.d. bör inbjudan till mötet ansl̊as redan i vecka 10.

3. Det gemensamma utvärderingsmötet för b̊ada programmen är planerat till den 7/5
kl 9-13, inkl lunch. Även i år ska vi bjuda in n̊agon fr̊an näringslivet som f̊ar berätta
vilket behov företaget ifr̊aga har av matematiker/statistiker och hur de resonerar vid
rekrytering. Förslagsvis ska n̊agon fr̊an Volvo, alternativt ett finansbolag, bjudas in.

Undertecknad skickar ut förslag till diskussionspunkter för utvärderingsmötet när det
närmar sig.

4. Tanken är att under v̊aren ha ett lunchmöte där n̊agon före detta student berättar
vad han/hon sysslar med idag. Hans W h̊aller i detta.

5. Ang marknadsföringen av Matematikprogrammet diskuterades hur vi kan förbättra
“informationsbladet”. Vi ska även försöka f̊a en enklare adress till webbsidan, helst
via gu.

6. Ang marknadsföringen av Masterprogrammet diskuterades bl.a.

- problemet att n̊a ut till studenter p̊a andra högskolor i landet. De flesta högskolorna
verkar ha egna masterprogram med anknytning till matematik varför möjligheten att
göra “värvningsbesök” ser begränsade ut.

- hur vi bäst n̊ar ut internationellt. Av v̊ara hittills 21 inkomna utländska ansök-
ningar har endast 2 st Göteborg som förstaalternativ. Petter ska kolla vilka pro-
gram/högskolor som återkommande väljs före oss, samt hur deras webbsidor etc ser
ut. Det är först̊as avgörande att de webbsidor som utländska studenter vanligen ham-
nar p̊a - fr̊agan är vilka det är? - har länkar till oss. Nationalekonomi har ju l̊ang erfa-
renhet av internationella masterstudenter, s̊a Hans B ska ta reda p̊a via vilka “vägar”
deras studenter vanligen hittar hit (uppföljningar brukar göras p̊a Handelshögskolan).
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7. Hans W redogjorde kort för inneh̊all och resultat av informationsdagen Fysik anord-
nade den 29 juni förra sommaren d̊a de bjöd in alla som sökt n̊agot av deras program,
oavsett prioritetsordning. Vi beslöt att göra n̊agot liknande, men eftersom vissa stu-
denter eventuellt söker b̊ade fysik och matematik ska vi diskutera med Fysik ang ev
samordning.

8. Nästa möte med programr̊adet blir efter utvärderingsmötet, innan sommaren.

Vid pennan: Ulla
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