
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 20 september 2011. 

 
Närvarande: Damiano Ognissanti, Hans Westergren, Mathias Cardner, Serik Sagitov, Stefan Pärson och 

Ulla Dinger. 

  

1. Lägesrapport: Antalet studenter som började Masterprogrammet var i år bara 9 stycken, vilket är en 

stor minskning jämfört med förra årets 33. Orsaken till denna minskning är framförallt införandet av 

avgifter för studenter från länder utanför EES-området. På Matematikprogrammet startade 34 

studenter, vilket är ”normalt”.  

 

2. Terminsstarten/aktiviteter: Nytt för i år var att mottagningsveckorna (RePe) sköttes av 

Naturvetarsektionen, med vissa tider avsatta för SG-arrangemang. Institutionen var inte involverad i 

RePe överhuvudtaget, men genomförde välkomstlunch/middag etc på traditionellt vis. En föreläsning i 

studieteknik med Björn Liljeqvist anordnades i år tidigt på terminen och en matematisk exkursion på 

Universeum planeras längre fram. 

 

3. Utbildningsplanen för Matematikprogrammet: Detta var huvudpunkten för dagens möte och ett 

förslag till reviderad utbildningsplan diskuterades och antogs. De väsentliga förändringarna är: 

• Kursen Markovteori är inte längre obligatorisk utan man får välja mellan Markovteori, 

Tillämpad optimering och Diskret matematik (år 2, period V2). 

• En fakultetsgemensam kurs i Vetenskapsteori kommer att läsas under andra eller tredje året.  

• Undervisning inom Vetenskaplig kommunikation kommer att ges integrerat (men specificerat) i 

några av programmets kurser. 

 

4. Masterprogrammet: Petter hade skickat ett förslag till kommittén angående förändringar inom 

masterprogrammet. Vi diskuterade detta kort, men eftersom Petter inte kunde närvara på mötet 

bordlades frågan. Däremot kunde vi konstatera att det fortfarande är osäkert om vi kan ha kvar 

Biostatistik-inriktningen. Vi har även problem med Finans-inriktningen eftersom vi inte lyckats 

rekrytera en ny professor i finansmatematik som vi hade hoppats, vilket kan bli kritiskt efter planerade 

pensionsavgångar. Det har även uppstått en komplikation med att kursen Advanced Microeconomics 

numera ges på helfart på Handels, och att risken finns att fler kurser kommer att ges på helfart. 

 

5. Studievägledningen: Enligt dekanus beslut ska nu all studievägledning vid fakulteten ske på 

Studentcentrum på Geovetarcentrum. För att våra studenter ska få den hjälp de behöver har vi valt att 

(tills vidare) ha kvar vår studievägledning vid institutionen.  

 

Vid pennan: Ulla 


