
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 15/10 2008.

Närvarande: Mats Andersson, Petter Mostad, Serik Sagitov, Hans Westergren, Maria
Nethander, Stefan Pärson, Elin Solberg, Ulla Dinger.

1. Tommy Norberg (matematisk statistik) och Björn von Sydow (datavetenskap) har
lämnat programr̊adet. Vi hälsar Serik Sagitov, studierektor matematisk statistik,
välkommen som ny medlem i programr̊adet och hoppas även snart f̊a en ny medlem
fr̊an datavetenskap.

2. Terminsstarten p̊a Matematikprogrammet:

• Söktrycket till Matematikprogrammet var i år lägre än det brukar - en orsak kan
vara starten av det nya civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik. Glädjande
nog var det änd̊a 30 som startade p̊a programmet vilket är helt “normalt”.

• Inför terminsstarten ringde faddrarna upp de blivande studenterna. Detta har
vi gjort n̊agra år nu och vi har intrycket att det uppskattas väldigt mycket.
Studenterna känner sig välkomna och f̊ar även chans att ställa fr̊agor. Tyvärr
har det inte följts upp med fadderverksamhet som det skulle, men faddrarna har
lovat att “dra ig̊ang” n̊agot nu innan första tentan.

• Den sedvanliga välkomstlunchen var välbesökt och uppskattad.

• Tyvärr är det d̊alig närvaro p̊a övningarna (men inte föreläsningarna) p̊a b̊ada
delkurserna i Matematik 1. Vi har dessutom blivit senare än vanligt med att
komma ig̊ang med studiehjälpen som vi brukar ha för ettorna. Detta kommer
att starta i början av andra läsperioden.

• Studenterna har klagat p̊a datorintroduktionen som tydligen inte har fungerat
som den skulle i år. Kontakt ska tas med Datavetenskap för att reda ut detta
och säkerställa att det blir bra nästa år.

3. Terminsstarten p̊a Masterprogrammet:

• 18 st, varav 7 internationella, har börjat masterprogrammet i höst. De flesta har
angett att de tänker följa n̊agon av de tillämpade inriktningarna.

• Vi hade en trevlig välkomstmiddag p̊a restaurang Nära hem för de nya master-
studenterna.

• Det är problem med att vi inte har hunnit översätta alla kurshemsidor till eng-
elska, s̊a detta m̊aste ske snarast.
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4. Kommentarer ang̊aende föreg̊aende mötes anteckningar:

• Som planerat hade vi, tillsammans med Fysik, en Informationsdag den 18/6,
till vilken alla som sökt Matematikprogrammet inbjöds. Hans ska sammanställa
hur den utföll och rapportera vid nästa programr̊adsmöte.

• Den 27/10 ordnas my-dagen (my=Matematik i Yrkeslivet) som ett gemensamt
arrangemang för Matematikprogrammet och Teknisk matematik. Föreläsning-
arna (9 st) är öppna för alla.

• Vid förra mötet diskuterades hur en broschyr, om v̊ara program, som vänder sig
till möjliga arbetsgivare ska produceras. Vi kom fram till att det bör göras av
fackmän, men att de behöver tydliga riktlinjer för vilka budskap vi vill förmedla.
En arbetsgrupp uts̊ags för att ta fram förslag till riktlinjer. I arbetsgruppen ing̊ar
Mats, Stefan och Ulla. Johan Lennblad, Volvo, är tillfr̊agad och villig att vara
med vid n̊agot möte med arbetsgruppen. Gruppen räknar med att träffas första
g̊angen i början av november.

5. En träff med n̊agon, t.ex. studierektor, p̊a Fysik och studenter p̊a Matematikpro-
grammet ska ordnas för att diskutera vilka fysikkurser v̊ara studenter lämpligen kan
läsa. Rekommendationer läggs sedan in under “Breddning” p̊a Matematikprogram-
mets hemsida.

6. Förslag till kursplaner för master-exjobb diskuterades, särskilt fr̊agan huruvida exa-
minator och handledare m̊aste vara olika personer. De farh̊agor som framfördes gällde
att det kan bli kostsamt samt att det kan vara sv̊art i vissa omr̊aden som inte s̊a m̊anga
h̊aller p̊a med. Fr̊an studenth̊all var man eniga om att det bör vara olika personer.

7. Petter beskrev problemen som han hade med antagningen/urvalsprocessen till Mas-
terprogrammet och hade förslag p̊a hur vi ev skulle kunna ändra behörighetskraven
och urvalskriterierna för att förenkla antagningen. Vi beslöt att inte ändra dem nu,
men hoppas kunna förenkla antagningsproceduren nästa år genom att begära in bätt-
re underlag i ansökningarna.

8. Petter framförde att det (fortfarande) är problem med att se v̊ara kurser p̊a den
engelska sidan p̊a studera.nu.

Vid pennan: Ulla
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