
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 10 dec 2010. 

 
Närvarande: Damiano Ognissanti, Hans Westergren, Mathias Cardner, Petter Mostad, Stefan Lemurell 

och Ulla Dinger. 

 
1. Lägesrapport och uppföljning från förra mötet:  

• Till den andra föreläsningen (11/11) om studieteknik med Björn Liljeqvist kom det bara sex 

studenter. Kanske ”räcker” det med en föreläsning? Ett förslag är att nästa höst ha en 
föreläsning redan under introduktions-veckorna, som sen eventuellt kan följas upp under 

terminen ifall efterfrågan finns. 

• Önskemålet från masterstudenterna om ett seminarium med temat ”hur forskar man i 

matematik” bör kunna tillmötesgås i samband med kursen Matematiska grupper. Petter 

kontaktar Torbjörn om detta. 

• Matematikprogrammet hade en träff den 29 nov då fyra ”äldre” studenter berättade om sina 

erfarenheter och tankar kring sina studier. Efter en trevlig diskussion i Pascal gick vi sen upp till 
personalrummet och fortsatte diskutera över lite mat, kaffe och kaka. Vi var ca tjugo stycken. 

• Ett förslag till tema för nästa MP-träff är ”om att studera utomlands”. Då skulle man bjuda in 

dels ett par studenter som redan studerat utomlands och dels Peter Hegarty som kan berätta 
om Erasmus. 

• ”Språkhandledningen” vid GU erbjuder studenter hjälp med både svenska och engelska. De har 

erbjudit sig att komma hit och informera våra studenter, och Petter ska undersöka om detta 

skulle kunna ske i anslutning till kursen Matematiska grupper. 
 

2. Kurser i Matematisk statistik: Matematisk statistik har aviserat stora förändringar i sitt kursutbud 

fr.o.m. läsåret 2011/12 med ett tiotal kurser som blir ”vilande”. Det påverkar framförallt Biostatistik  

inom masterprogrammet, där fyra s.k. inriktningskurser försvinner. Blir detta verklighet måste vi se 

över om vi överhuvudtaget kan fortsätta med den inriktningen. Frågan återkommer vid nästa möte. 

 

3. Revidering av utbildningsplanen för Masterprogrammet: Frågan bordlades p.g.a. osäkerheten kring 
Biostatistik, men till nästa möte ska ett förslag till reviderad utbildningsplan finnas. 
 

4. Rekrytering till Matematikprogrammet 2011/12: Vi diskuterade olika sätt (utöver de 

återkommande) att marknadsföra MP och kanske är det idé att återuppta vykortsutskick till 
gymnasister. Stefan funderar på eventuell utformning av vykort. Förra året anlitade vi även jobbet.se 

för att marknadsföra oss mot åldrarna 20-30 år. Vi ska undersöka effekten av den satsningen, genom 

att fråga våra ”ettor”, innan vi bestämmer oss för om vi ska göra något liknande nu till våren. 

 
5. Rekrytering till Masterprogrammet 2011/12: I och med införandet av studentavgifter ht-11 

förväntar vi oss inga studenter från länder utanför EES-området. Däremot kan vi möjligen öka 

rekryteringen från EES-länder i vilka det är/kommer att bli väldigt dyrt att studera, medan det ju är 

gratis i Sverige. Vi bör(?) också kunna öka rekryteringen från andra högskolor i Sverige. I dagsläget 
planerar vi dock inga speciella åtgärder utöver att förbättra våra webbsidor. 



 

6. Vårens aktiviteter:  

• Datum för informationsmöte respektive utvärderingsmöte måste bestämmas och läggas in i 

scheman. Tidpunkterna förra året var bra så vi bokar motsvarande tider till våren, men måste 
först stämma av så att Handels kan vara med vid informationsmötet. Informationsmötet ligger i 

första veckan av läsperiod 4 (VT2) och utvärderingsmötet i början av maj. 

• Viveka Gren har meddelat att det vid Natfak kommer att arrangeras ett ”Mission24”-liknande 
projekt, fast under tre dagar, preliminärt 6-8 april 2011. Se http://mission24.se/ för idén, mer 

information kommer under våren. 

 

7. Övrigt: Petter tar upp behovet av information om kurser inom programmering/datavetenskap som 
är lämpliga att rekommendera våra studenter.   
 

8. Nästa möte: I februari.    

                                                                                                                                        Vid pennan: Ulla 


