
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 18/12 2008.

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

1. Kommentarer ang̊aende föreg̊aende mötes anteckningar:

• Sammanställningen över utfallet av Informationsdagen den 18/6 f̊ar uppskjutas
till nästa möte med programr̊adet, d̊a Hans W ger en kort rapport.

• Det planerade mötet mellan Fysik och studenter p̊a Matematikprogrammet har
ännu inte organiserats, men kan förhoppningsvis ordnas under v̊arterminen. Syf-
tet är att hitta lämpliga “breddningskurser” i fysik.

2. Kort lägesrapport - sen sist:

• Masterprogrammet flyter p̊a bra - en har slutat, och en ny har börjat.

• Fraunhofer Chalmers Centre (FCC) bjöd in matte-masterstudenter p̊a GU och
Chalmers till ett informationsmöte i september, där de presenterade sin verk-
samhet samt erbjöd 10%-iga tjänster. Tre av studenterna p̊a v̊art masterprogram
har nu s̊adana tjänster.

• Närvaron p̊a övningarna är fortfarande l̊ag bland nybörjarna p̊a Matematik-
programmet. Studenthjälpen kom ig̊ang under lp 2 och verkar ha uppskattats.
Fadderverksamheten har varit l̊ag, men en nysatsning utlovas till v̊aren.

• my-dagen genomfördes planenligt den 27/10, och var b̊ade välbesökt och lyckad.

• V̊ar första alumn-träff gick av stapeln den 4/12. Nästa träff planeras bli ett möte
mellan alumner och studenter, preliminärt i anslutning till grillfesten.

3. Riktlinjer ang reklamfolder som vänder sig till potentiella arbetsgivare diskuterades.
En arbetsgrupp best̊aende av Mats, Stefan och undertecknad hade tillsammans med
Johan Lennblad, Volvo, tagit fram ett förslag till riktlinjer. Programr̊adet instämde
i förslaget, s̊a nästa steg blir att kontakta en reklambyr̊a.

Reklambyr̊an ska även f̊a i uppdrag att ta fram en logga för v̊ara program. Den ska
vara en variant av den “omöjliga triangel” som gamla Matematikerlinjen hade som
logga.

4. Finansinriktningen diskuterades. Det är den inriktning som lockat flest av v̊ara nya
masterstudenter, 5-7 stycken, och allt verkar g̊a bra.

Även studenterna p̊a tredje året p̊a Matematikprogrammet kan läsa kurser i natio-
nalekonomi. Under länken “Breddning” p̊a Matematikprogrammets hemsida ska vi
lägga ut förslag p̊a lämpliga kurser i nationalekonomi.
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Vid Högskolan i Halmstad finns ett magisterprogram i finansmatematik, med ca
20-30 studenter per år. Petter ska undersöka intresse/förutsättningar för eventuellt
samarbete. Skulle t.ex. deras studenter kunna komplettera sin magister till en master,
genom ett år p̊a v̊art program?

5. V̊arens aktiviteter:

• Ett informationsmöte för 2:orna och 3:orna p̊a Matematikprogrammet ordnas
som förra året, fast helst lite tidigare (det var 4/4-08).

• Utvärderingsmöte ordnas, enl inarbetat koncept, i maj.

6. Stefan berättade om data-studenter som åkt till Dreamhack och gjort reklam för
sin utbildning. En bra idé även för oss? Finns andra lämpliga “arenor” där m̊anga
eventuellt matematikintresserade ungdomar kan n̊as? Stefan återkommer ang hur
n̊agot s̊adant kan genomföras.

Vid pennan: Ulla
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