
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 3/6 2008.

Närvarande: Mats Andersson, Petter Mostad, Tommy Norberg, Hans Westergren, Ste-
fan Pärson, Elin Solberg, Ulla Dinger samt Ida Säfström under punkt 3.

1. Kommentarer/synpunkter ang̊aende vad som hänt sedan föreg̊aende möte:

• Den 4/4 hade vi, som planerat, informationsmöte för studenterna p̊a Matema-
tikprogrammet (ang Masterprogrammet och inriktningsvalet). Nästa år ska vi
försöka ha mötet tidigare p̊a terminen.

• Det planerade lunchmötet med en före detta student f̊ar flyttas till höstterminen,
pga sv̊arigheten att hitta en lämplig tid.

• Tillsammans med Fysik ordnar vi en Informationsdag den 18/6, till vilken alla
som sökt Matematikprogrammet kommer att inbjudas.

• Vi har via GU f̊att enklare webbadresser till programmens hemsidor:

www.gu.se/matematikprogrammet

www.gu.se/master-mathematical-sciences

2. Vid Utvärderingsmötet den 7/5 handlade diskussionen mycket om behovet av att
synliggöra (GU-)matematiker för arbetsgivare utanför högskolan. Ett av förslagen
var att tillverka en broschyr med kort info om v̊ara program, som vänder sig till möj-
liga arbetsgivare. Programr̊adet diskuterade hur en s̊adan broschyr ska produceras,
och menade att vi behöver anlita “proffs” (ev inom högskolan alt reklambyr̊a). En
arbetsgrupp best̊aende av Mats, Stefan och Ulla uts̊ags. Dessutom ska Johan Lenn-
blad tillfr̊agas om han vill vara med i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska formulera
(förslag till) riktlinjer för vilka budskap vi vill att broschyren ska förmedla. Detta ska
sedan diskuteras i programr̊adet.

3. Ida, som numera är “mentor-ansvarig” p̊a institutionen, informerade om mentorverk-
samheten. Den kommer framöver att bli mer organiserad, med bl.a. tre gemensamma
möten varje år. Studenterna kommer att erbjudas mentorer fr.o.m. andra terminen
p̊a Matematikprogrammet, och tanken är att en mentor ska ha flera adepter (fr̊an
olika årskullar).

4. Vi har beviljats 60 000 kr (strategiska medel) fr̊an Naturvetenskapliga fakulteten för
ett rekryteringsprojekt där lärare ska besöka gymnasieskolor och bl.a. informera om
Matematikprogrammet. Ett förslag är att, inom projektet, även engagera program-
studenter för att besöka gymnasieskolor.
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5. Mottagandet av de nya studenterna till hösten diskuterades:

• För nya (och gamla) studenter p̊a Masterprogrammet ordnas en välkomstmid-
dag.

• För de nya studenterna p̊a Matematikprogrammet ordnas som vanligt en väl-
komstlunch (diskuterades inte p̊a mötet).

• Det är stor brist p̊a matematikstudenter bland årets ReKo-faddrar - g̊ar det
att göra n̊agot åt detta nu? Elin och Stefan meddelar ReKo-ordförande om de
lyckas f̊a tag p̊a n̊agra.

• Däremot finns en grupp studenter som ska vara “vanliga” faddrar för ettorna
nästa år.

6. Den traditionella Kontaktdagen Högskola-Industri kommer inte att ordnas vid v̊ar-
terminens slut i år. Istället ordnas den (eller är det möjligen n̊agot annat?) den 27
oktober. Det kommer att vara ett samarrangemang mellan Teknisk matematik (Chal-
mers) och Matematikprogrammet.

Vid pennan: Ulla
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