
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 9 juni 2011. 

 
Närvarande: Damiano Ognissanti, Hans Bjurek, Hans Westergren, Mathias Cardner, Petter Mostad, 
Serik Sagitov, Stefan Lemurell, Stefan Pärson och Ulla Dinger. 
 
Mötet ägnades till största delen åt uppföljning av punkter från utvärderingsmötet vi hade i maj och 
föregående möte med programkommittén, se minnesanteckningar för underlag.  
 
1. Basblocket på Matematikprogrammet innehåller kursen Markovteori, vilket ifrågasattes vid 
utvärderingsmötet. Kursen läses år 2, i period V2, och vi beslöt ändra utbildningsplanen så att man 
istället får välja mellan Markovteori, Tillämpad optimering och Diskret matematik. 
 
2. Kursen Matematiska grupper kommer att ges oförändrad det kommande läsåret men eventuellt 
göras om inför ht-12, delvis beroende på att kursen Teoretiska och historiska perspektiv på 
naturvetenskap då inte längre kommer att vara obligatorisk för masterexamen. Petter erbjöd sig att 
vara med i en (liten) arbetsgrupp som utarbetar förslag till ny kursplan. 
 
3. Inriktningen Biostatistiks vara eller icke-vara är fortfarande oklart och ska utredas vidare. Beslut 
måste tas i början på höstterminen så att informationen som läggs in i Gubas i oktober blir riktig. 
 
4. Kurserna inom Finansmatematik diskuterades och det framkom att kursen Applied Portfolio 
Management kräver mer bakgrund inom ekonomi än våra studenter kan förväntas ha, varför den bör 
utgå som inriktningskurs. Eventuellt kan den komma att ersättas av någon annan kurs på Handels. 
Kursen Advanced Microeconomics, vars relevans var ifrågasatt, kvarstår dock som obligatorisk med 
syftet att ge studenterna en bredare ekonomisk bildning – och bättre förutsättningar att kommunicera 
med ekonomer. Med förhoppning om att vi snart har en ny professor i finansmatematik hos oss 
avvaktar vi med att göra en mer heltäckande översyn av kursutbudet inom finansmatematik.    
 
5. Förslaget om att erbjuda gymnasister ”att följa med en student en dag” bollades över till Stefan 
som får genomföra förslaget i mån av tid. 
 
6. Ett par förslag på förra mötet var dels att återuppta produktion och utskick av vykort från 
Matematikprogrammet, dels att spela in presentationerna på informationsmötet och lägga ut dem på 
Youtube. Vi var för sent ute för att få klart vykorten i tid så det får vi göra nästa år istället, men 
presentationerna på informationsmötet filmades och nu återstår viss redigering innan de kan läggas på 
Youtube. 
 
7. Ersättning till programaktiviteter för nybörjare kan sökas av fakulteten och Stefan har sökt för 
Studieteknik med Björn Liljeqvist och för Matematisk exkursion på Universeum. 
 



8. En fråga angående kvaliteten på våra kurser har dykt upp – och det handlar om ifall kurserna blir 
tunnare/enklare med åren? Frågan har tagits upp vid ett lärarmöte i matematik och åsikterna i frågan 
är delade. Programkommittén återkommer till frågan. 
 
9. Information om vad som pågår vid fakulteten, speciellt Studentcentrum och studievägledningen, 
gavs. Studentrepresentanterna visste ingenting om detta och motsatte sig starkt att 
studievägledningen ska flyttas från institutionerna. 
                                                                                                                                         
 
Vid pennan: Ulla 


