
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 2/10 2009.

Närvarande: Petter Mostad, Serik Sagitov, Maria Nethander, Elin Solberg, Stefan Pär-
son, Hans Westergren, Ulla Dinger.

1. Matematikprogrammet, kort lägesbeskrivning:

• Programmet antog 30 st denna höst, och fyllde därmed sina platser. Antalet
frist̊aende kursare som läser första terminen ihop med programmet är i år re-
kordstort med drygt 40 registreringar. Vissa av dem kommer att söka till “senare
del” av programmet inför v̊arterminen.

• Som vanligt ordnades välkomstlunch för alla nya ihop med lärare och program-
r̊ad.

• Nytt för i år var “Matematisk exkursion p̊a Universeum” som ordnades för et-
torna, under ledning av Samuel Bengmark och Torbjörn Lundh.

• Fadderverksamheten är p̊a g̊ang ...

2. Masterprogrammet, kort lägesbeskrivning:

• Vid mötet var 28 nya studenter registrerade p̊a programmet,vilket har ökat till
29 i skrivande stund. Av dessa är ca 20 st internationella. Riktigt bra!

• Av dem som meddelat val av inriktning ser fördelningen ut s̊a här: Matematik
5, Tillämpad matematik 2, Finansmatematik 5, Matematisk statistik 1, Biosta-
tistik 8.

• En trevlig välkomstmiddag ordnades p̊a Nära Hem.

• Den 8/10 kommer en person fr̊an Naturvetarna (fackförbund) hit och berättar
om arbetsmarknadsläget för matematiker, speciellt för masterprogrammet och
treorna p̊a Matematikprogrammet.

3. N̊agra återkopplingar till utvärderingsmötet vi hade i maj:

• Ang̊aende möten med matematiker fr̊an näringslivet (som är mycket uppskattat)
framkom önskem̊al om att även höra universitetsanställda berätta om hur det är
att arbeta inom högskolan. Det är inplanerat ytterligare besök av Naturvetarna
(för Matematikprogrammet), vilket skulle kunna kompletteras med information
om karriärvägar inom högskolan.

• Ang̊aende“breddning”diskuterades möjligheten att läsa pedagogik. Oklart vilka
(om n̊agra) kurser som erbjuds, bortsett fr̊an “korta programmet” ifall man
vill bli ämneslärare, men vore bra och komplettera hemsidan med eventuella
möjligheter.
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• Föreläsningarna i Algebraiska strukturer föresl̊as ges p̊a engelska i fortsättning-
en, men oförändrat med tv̊a lektionsgrupper - en p̊a engelska och en p̊a svenska.
Detta för att studenterna p̊a Matematikprogrammet ska lära sig den svenska
terminologin samtidigt som flera av masterstudenterna p̊a Chalmers inte talar
svenska.

• Förslag att ersätta vissa delar av kursen Teoretiska och historiska perspektiv p̊a
naturvetenskap med matematikfilosofi.

• Förslag om att ordna (sociala) aktiviteter för studenterna p̊a masterprogrammet,
ettor och tv̊aor tillsammans.

• För de nya studenterna p̊a Matematikprogrammet är det viktigt att fadderverk-
samheten f̊ar fart.

4. My-dagen kommer att ordnas p̊a samma sätt som förra året - i år den 26 okt. Antalet
platser för fr̊agestunden i fakultetsv̊aningen är begränsat och studenter p̊a Matema-
tikprogrammet ska anmäla sig till undertecknad. Förhoppningsvis kan alla, som vill,
f̊a komma - i annat fall gäller “först till kvarn”.

5. För studenterna p̊a masterprogrammet planeras en mentorverksamhet, med mentorer
utanför högskolan. Detta görs inom ramen för alumnverksamheten och mentorerna
söks i första hand bland v̊ara alumner. Ansvarig för verksamheten är Stefan Lemurell.

6. I och med grundutbildningens omorganisation p̊a Naturvetenskapliga fakulteten kom-
mer programr̊aden att ersättas av programkommitteer. För v̊ar del innebär det tro-
ligen inget annat än att vi byter namn p̊a oss.

Vid pennan: Ulla
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