
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 8 juni 2012. 

 
Närvarande: Hans Westergren, Jenny Öjhage, Mathias Cardner, Petter Mostad, Stefan Lemurell och 
Ulla Dinger. 
 

1. Lägesrapport/föregående möte:   

 Ang uppföljningen av förra årets RePe så verkar inte särskilt många av våra studenter ha 
deltagit, att döma av samtalen som Stefan haft med studenterna.  

 Efter att vi skickade remissvar ang Grundas förslag om regler för kurs- och 
programutvärderingar har vi inget hört, men ett beslut lär vara på gång. 

 Ulla har haft flera samtal med gymnasierna på Lindholmen om att ev ha ”GU-
räknestuga” där. De har stora planer, och vi är mycket välkomna att ha räknestuga, men 
vi blir i vårt tycke bara ”en i mängden” så vi avvaktar. Vi saknar också någon som har tid 
och lust att driva ett sådant projekt. Frågan vilar tills vidare. 
 

2. Loggan: Stefan har kollat med GU ang vår tänkta logga för Matematik- och masterprogrammet 
och det visade sig att vi formellt inte får ha någon logotyp. Det verkar dock ok att ha en 
”symbol”, men då utan GU-sigillet. Stefan ska skicka ut de förslag som återstår så att vi kan ha 
omröstning (via mail) om vilken variant vi ska välja – så att den kommer i bruk inför hösten. 
Stefan ska också ta fram förslag och offert på t-shirtar med den nya symbolen (som vi nog 
informellt kommer att kalla ”logga”). Vi avvaktar med eventuella västar. 
 

3. Utvärderingsmötet den 9 maj var huvudpunkten på dagens möte och minnesanteckningarna 
från utvärderingsmötet gicks igenom med fokus på de delar som bör följas upp, däribland: 

 Osäkerheten är stor angående utvecklingen av den nya fakultetsgemensamma kursen i 
Vetenskapsteori. Stefan ska hålla sig underrättad om processen och försöka påverka 
utvecklingen så att kursen får ett relevant innehåll även för matematikstudenter, vilket 
den gamla kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap till stora delar 
inte uppfyllde. 

 Utbildning i ”Kommunikation” ska ges i en omfattning av ca 7,5 hp totalt, integrerat i 
några av kurserna på Matematikprogrammet. Kandidatarbetet och Matematisk 
modellering är självklara kurser för detta, men vilka andra är lämpliga - kanske ska vi 
börja redan i Matematik 1? T.ex. med speciell övning att skriva matematik och att lära 
sig Latex. En projektgrupp bestående av Stefan, Damiano (ej tillfrågad) och Ulla utsågs 
för att ge förslag om vad kommunikationsinslagen ska innehålla och i vilka kurser de ska 
integreras. Självklart måste även berörda lärare bli delaktiga i utvecklingen. Det hela bör 
kunna starta Ht-13. 

 Stefan ska lägga ut information på hemsidan om ”vart våra tidigare studenter tagit 
vägen”. 

 Ang problemet med diverse missuppfattningar (t.ex. ang vikten av att få VG) som 
uppstår ibland är det tveksamt om studiehjälpen skulle kunna minska detta, så frågan 
ang om/hur studiehjälpen ev ska utvecklas kvarstår. Däremot föreslås att vi delar ut 



någon liten skrift ang studieteknik för matematik, t.ex. den som Jacob skrivit.    
 

4. Programkommittén: Inför hösten behöver vi förstärka programkommittén med en ny student 
från Matematikprogrammet, lämpligen från kull H11. Mathias tar frågan till SG. I skrivande 
stund har SG redan utsett Bogdan Dobondi till ny studentrepresentant. 
 
 

Vid pennan: 
Ulla Dinger 


