
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 19 december 2011. 

 
Närvarande: Damiano Ognissanti, Hans Bjurek, Hans Westergren, Jenny Öjhage, Mathias Cardner, 

Petter Mostad, Serik Sagitov, Stefan Lemurell, Stefan Pärson och Ulla Dinger. 
  

1. Föregående mötes minnesanteckningar: Utöver de frågor som återkommer på dagens agenda, 
kunde vi konstatera att det antagligen inte har gjorts någon utvärdering av RePe-ht11 (som 

genomfördes av Naturvetarsektionen) så Stefan L ska undersöka hur studenterna på 
Matematikprogrammet uppfattade RePe:n. 
 

2. Kommande förändringar i kursutbudet, främst inom Matematisk statistik, som påverkar våra 
program är:  

 Sannolikhetsteori 1 (15 hp) försvinner fr.o.m. ht-13 och ersätts då av en kurs på 7,5 hp i 
matematisk statistik. Den nya kursen kommer troligen att ges i period H2 (år 2) för att kunna 

samläsas med fysikerna.  
 Markovteori (valbar i basblocket år 2, period V2) läggs ner redan vt-12. Studenterna väljer 

mellan Tillämpad optimering och Diskret matematik. Eventuellt skulle de även kunna välja 
Optioner och matematik? 

 På grund av förändringarna ovan skulle vi vilja att den nya fakultetsgemensamma kursen i 
Vetenskapsteori kommer att ges i period H1 (helst) eller V2. 

 Probabilities and Expectations läggs ner. Kursen är på doktorandnivå, men läses av en del 

mastersstudenter. De kan i stället läsa Integrationsteori (som ev kommer att förändras). 
 

3. Masterprogrammet: Eftersom flera av inriktningskurserna inom Biostatistik har försvunnit är 
inriktningen ”nerlagd” (exjobbet finns dock kvar så det är i princip möjligt att ”läsa inriktningen” ändå). 

Vi diskuterade flera frågor angående inriktningen mot Finans: 

 Hur ska vi lösa handledarfrågan efter kommande pensioneringar? Vi har inte gett upp försöken 
att rekrytera en ny professor inom finansmatematik, men måste även ha andra alternativ. Ett 
(bra) alternativ är att söka handledare utanför högskolan t.ex. på AP-fonderna, banker, etc.  

 Graduate School (GS) på Handels har skickat ett förslag till avtal angående samarbetet inom 
Masterprogrammet. Vi var inte nöjda med förslaget utan vill ha ett möte med dem för att 
diskutera ett avtal. Hans B förmedlar kontakten mellan lämpliga personer på GS och oss (Petter 
och Ulla). 

 Stor risk för att fler kurser på GS kommer att ges på helfart. Vi får ha koll på hur det utvecklas! 
 

4. Masterexjobben: Vi diskuterade kort huruvida det är en bra idé att publicera masterexjobben i 
fulltext. Frågan har dykt upp från olika håll och även diskuterats i olika sammanhang. Inga invändningar 

har framförts, inte heller från Programkommittén, så framöver kommer institutionen att publicera alla 
masterexjobb (i GUP) – dock inte utan författarens samtycke.  

 
5. Marknadsföring: Inför vårens ansökningsomgång kommer vi att skicka ut vykort för att 
uppmärksamma Matematikprogrammet. Stefan L håller i framställning och distribution av vykorten. 



Studentcentrum sköter programmens öppna sidor i GUL, och de bör lägga in länkar till programmens 

hemsidor på MV. 
  

6. Vårens aktiviteter får diskuteras på nästa möte, men datum för informationsmöte respektive 
utvärderingsmöte måste bestämmas snarast. Vi beslöt ha samma upplägg som förra året och det 

överläts till Stefan L, Petter och Ulla att hitta bästa ”motsvarande” tider.  
 

7. Remiss från Grunda ang kurs- och programutvärdering: Förslaget diskuterades helt kort för att sen 
hänskjutas till nästa möte (måste vara innan 29 feb då remisstiden går ut). Innan mötet ska frågan 
förberedas och eventuella förslag skickas/diskuteras via mail inom programkommittén. 
 
8. Studievägledningen: Vid förra mötet med programkommittén diskuterades det faktum att dekanus 
beslutat att all studievägledning vid fakulteten ska ske på Studentcentrum samt att vår institution ändå 
valt att ha kvar sin studievägledning för att våra studenter skulle få den hjälp de behöver. Situationen 
blev dock ohållbar och i början av november stängde institutionen sin studievägledning och hänvisar 

sedan dess studenterna till Studentcentrum. Både de som arbetar inom ledningen/administrationen av 
grundutbildningen och studenterna vid MV är mycket missnöjda med utvecklingen – våra studenter får 
ingen adekvat studievägledning vid Studentcentrum och bedömningsärenden riskerar att felbehandlas. 
Vi har påpekat missförhållandena för dekanus och hoppas på en lösning av problemet.  
 
 
Vid pennan: Ulla 


