
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 6/3 2009.

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

1. Kommentarer ang̊aende föreg̊aende mötes anteckningar:

• Fadderverksamheten ligger nere för tillfället. Ulla, och ev Elin, kontaktar ÄG
för att diskutera hur verksamheten ska organiseras i framtiden s̊a att kontinuitet
skapas.

• Förslaget att studenter skulle åka till Dreamhack o.d. för att marknadsföra Ma-
tematikprogrammet diskuterades. Idén är bra och värd att prova, men kräver
först̊as att det finns studenter som har lust att engagera sig i detta - hela ge-
nomförandet bör planeras tillsammans med dem. Stefan och Elin undersöker om
det finns n̊agra som har lust att göra detta.

2. Den 20/3 (9.15-11.45) kommer vi att ordna informationsmöte för studenterna p̊a
Matematikprogrammet. Det blir samma upplägg som förra året. Först presentation
av Masterprogrammet - med bidrag fr̊an flera lärare och masterstudenter fr̊an olika
inriktningar. Därefter fika och diskussion. Till sist information för enbart tv̊aorna ang
deras val av inriktning inom Matematikprogrammet.

3. Det årliga utvärderingsmötet - gemensamt för b̊ada programmen - kommer att äga
rum onsdagen den 6/5 kl 9-13, inkl lunch. Upplägget blir som vanligt och 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. Ett förslag är
att bjuda in n̊agon fr̊an Comsol.

4. Eftersom utvärderingsmötet den 6/5 kommer att vara p̊a svenska, kommer vi dess-
förinnan att ha ett separat (kortare) möte med studenterna p̊a Masterprogrammet.
D̊a kommer de även att f̊a information ang exjobb. Mötet avslutas med middag p̊a
Nära Hem.

5. Vi diskuterade hur vi ska förbättra rekryteringen till Matematikprogrammet - fram-
förallt hur vi ska sprida information om att det finns! Ett sätt är via gymnasielärare,
och vi har under m̊anga år skickat informationsbrev och -material till dem. Ett förslag
som diskuterades var att även bjuda in gymnasielärare till en träff där vi bl.a. skulle
presentera Matematikprogrammet. En fördel skulle kunna vara om man vid samma
träff även presenterar Teknisk matematik (TM). Fr̊agan ska tas upp vid nästa möte
igen.
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6. Hösten 08 startade TM p̊a Chalmers, vilket blev kännbart för Matematikprogrammet
p̊a ett sätt vi inte var förberedda p̊a. En del studenter hade sökt TM i första hand
och var inte särskilt glada över att g̊a Matematikprogrammet istället. Det hela tycks
även bottna i en osäkerhet kring vad Matematikprogrammet är och vart det leder -
och vad är det för skillnad p̊a Matematikprogrammet och TM?

Hur ska vi hantera motsvarande nästa höst? Ett förslag är att ordna ett möte där de
nya studenterna f̊ar träffa äldre studenter, och lärare, en bit in i september. Fram-
förallt kontakten med äldre studenter tror vi kan stärka bilden av programmet.

7. Hans berättade kort om utfallet av Informationsdagen som vi ordnade den 18/6 2008.
Av drygt hundra inbjudna var det ca tolv som kom, och i princip alla utnyttjade
möjligheten att ta med sig en vän, förälder e.d. Av dessa var det tre som började p̊a
Matematikprogrammet ht-08. Troligen hade dessa börjat änd̊a, s̊a det är tveksamt
om dagen “lönade” sig rekryteringsmässigt, men vi tror att dagen kan ha gett andra
positiva effekter som inte är s̊a enkla att mäta. Informationsdagen kräver dock ganska
mycket engagemang s̊a det känns inte meningsfullt om inte fler kommer. Vi beslöt
att göra ett försök till nu i sommar, men bara om fysik vill samordna detta med oss
igen.

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

Vid pennan: Ulla
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