
Minnesanteckningar fr̊an möte med Programr̊adet för
Matematik- och Masterprogrammet, 1/12 2009.

Närvarande: Mats Andersson, Hans Bjurek, Petter Mostad, Hans Westergren, Serik
Sagitov, Maria Nethander, Elin Solberg, Damiano Ognissanti, Ulla Dinger.

1. Lite som hänt sen förra mötet:

• Den 21 sep var ettorna p̊a “Matematisk exkursion p̊a Universeum” och den 26
okt ordnades my-dagen (my=Matematik i Yrkeslivet). B̊ada arrangemangen var
mycket uppskattade. De visar vad, och hur mycket, matematik kan användas
till - “avmystifierar” matematiken. Ett förslag som kom upp i sammanhanget
var att skapa en Blogg för Matematikprogrammet.

• Den 30 nov var Björn Liljeqvist här och höll en intressant föreläsning om studi-
eteknik för studenter p̊a Matematikprogrammet. Ett inslag som, i n̊agon form,
bör bli återkommande varje höst.

• Ang̊aende kursen NTH101 har Petter haft kontakt med kursansvarige Morten
Sager, samt satt sig in i vad kursen verkligen tar upp. Vi ifr̊agasätter vissa delar
av kursen och hoppas kunna p̊averka en utveckling av kursen s̊a att den upplevs
som relevant (och bra!) b̊ade av oss och v̊ara masterstudenter.

• Inte mycket kunde rapporteras om fadderverksamheten ...lever den?

2. Det har visat sig sv̊art för m̊anga av v̊ara studenter p̊a Masterprogrammet att veta
vilka kurser de bör/kan välja. Vi m̊aste förbättra v̊ar information p̊a webben s̊a att det
är enkelt att se vilka kunskaper (inte bara formella förkunskapskrav!) man behöver för
de olika kurserna, samt i vilken ordning kurserna inom en inriktning lämpligen läses.
Vid mötet diskuterades speciellt kurserna som läses p̊a Handels, inom inriktningen
Finansmatematik.

3. Behörighetskraven till Masterprogrammet diskuterades, men vi beslöt att inte göra
n̊agra förändringar i nuläget. Handelshögskolan använder sig av ett (internationellt)
antagningsprov till alla sina masterutbildningar. N̊agot för oss?

4. Ang̊aende v̊arens aktiviteter beslöt vi att ha tv̊a utvärderingsmöten. Dels ett med
fokus p̊a Matematikprogrammet den 5 maj med samma upplägg som vi brukar, dels
ett enbart för Masterprogrammet (p̊a engelska) vilket ska ligga tidigare i tiden s̊a att
resultatet därifr̊an kan tas med till utvärderingen den 5 maj.

Informationsmöte för treor och tv̊aor ang̊aende masterprogrammet resp inriktnings-
valet kommer att ordnas, som tidigare år, den 19 mars.

Vid pennan: Ulla
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