
 
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 31 maj 2013. 
 

 
Närvarande: Hans Westergren, Petter Mostad, Stefan Lemurell, Bogdan Dobondi, Damiano Ognissanti, 
Mathias Cardner och Ulla Dinger. 
 
 
 

1. Programkommitténs sammansättning: Stefan Pärson har lämnat programkommittén och vi 
tackar honom för engagemanget han haft i kommitténs arbete under flera år och önskar 
honom lycka till på nya jobbet på Swedbank. Vi behöver nu en ny studentrepresentant och ber 
SG utse någon som börjar tvåan till hösten (gärna en tjej) för att få bra spridning på årskullarna. 
 

2. Uppföljning från utvärderingsmötet - Matematikprogrammet: 
Framför allt det nya Kommunikationsspåret diskuterades. Stefan och Ulla har talat med Hans 
Malmström på Avdelningen för fackspråk och kommunikation (F&K), som nu håller på och 
skriver ett förslag till plan för genomförandet. På mötet diskuterade vi följande förslag: 

 Matematik 1 – my-dagen blir obligatorisk och studenterna ska skriva en ”syntes” om tre 
av föredragen, LaTex ska läras ut tidigt och man ska skriva alla inlämningsuppgifter (även 
i Inledande algebra) i LaTex, Malin och Niklas har skrivit en bra LaTex-manual som kan 
användas. Oklart om de obligatoriska kommunikationsinslagen ska vara (poängsatta?) 
ladokmoment eller inte. 

 Flervariabelanalys – här ska alla träna på muntliga framställningar vid tavlan. 

 Sannolikhetsteori 1 – projekt införs, med fokus på skrivande. Ev kommer kursen att 
minska till 7,5 hp och då kombineras med Basic Stochastic Processes, detta sker tidigast 
Ht-14.  

 Matematisk modellering – förslag att någon av rapporterna ska presenteras muntligt på 
engelska samt att man ska opponera på någon annan rapport.  

 Det bör vara obligatoriskt att gå någon av bibliotekens kurser i källkritik och 
informationssök. Oklart vilket bibliotek vi ska anlita, och oklart i vilken matematikkurs 
det ska ingå. 
 

3. Uppföljning från utvärderingsmötet – Masterprogrammet: 

 Informationen om exjobb är under utveckling på webben. 

 Informationsmöte ska ordnas för masterstudenterna ungefär samma tid som då 
Matematikprogrammet har sitt informationsmöte på våren. 

 Både åk 1 och 2 på masterprogrammet ska bjudas på ”välkomstlunch” i september. 

 Vi ska införa en enklare variant av ”examensceremoni” genom att på grillfesten 
uppmärksamma dem som gjort masterexjobb under året och som är så gott som klara 
för examen. Stefan håller i detta, som startar redan i år och är tänkt att bli en tradition. 
 



4. Uppföljning från utvärderingsmötet – rekrytering, studiemiljö etc: 

 Mentorsverksamheten har legat nere ett tag, men ska starta upp till hösten igen. Ev kan 
någon annan, kanske doktorand, sköta detta istället för Stefan. 

 Det har varit svårt med kontinuiteten i fadderverksamheten som SG hållit i – inte att 
förväxla med RePe-faddrarna. Eventuellt drar SG igång fadderverksamhet till hösten. 

 SG kommer även att ordna aktiviteter under RePe, varav en aktivitet kommer att vara 
med äldre studenter och lärare tillsammans med de nya studenterna. 

 Bogdan erbjuder sig att bevaka en ”Fråga student”-mailadress ifall en sådan kommer till 
stånd på Matematikprogrammets hemsida. Stefan kollar tekniken för detta.  

 
 
 
 
 
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


