
 
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 10 oktober 2013. 
 

 
Närvarande: Hans Bjurek, Hans Westergren, Petter Mostad, Stefan Lemurell, Bogdan Dobondi, Mathias 
Cardner, Elisabeth Sax och Ulla Dinger.  
 
 

1. Programkommitténs sammansättning: Vi hälsar Elisabeth Sax (utsedd av SG) välkommen som 
ny studentrepresentant i programkommittén. 
 

2. Lägesrapport/terminsstart: 

 Antalet nya studenter på Matematikprogrammet är 39, och totalt är 77 registrerade på 
Matematik 1. Lite av ett rekord – och närvaron på undervisningen är också hög. 
Antagningen till masterprogrammet ”flyter” något, men verkar landa på drygt 10 
stycken. 

 SG har startat fadderverksamhet för de nya studenterna med ca 5-6 faddergrupper som 
träffas regelbundet ungefär en gång i veckan. Detta verkar mycket uppskattat och har 
haft god effekt både på gemenskapen och studieaktiviteterna.  
 

3. Uppföljning föregående möte: 

 Vid dagens möte var det fortfarande osäkert om Sannolikhetsteori 1 ska minskas till 7,5 
hp och kombineras med Basic Stochastic Processes, som samläses med Chalmers. I 
sådant fall är det viktigt att båda kurserna utvecklas med tanke på att de ska ingå i 
Matematikprogrammets basblock.  
Vid renskrivningen av dessa minnesanteckningar var det dock klart att MSG100 
Sannolikhetsteori 1 (15 hp) fr.o.m. ht-14 ersätts med en ny kurs MSG110 
Sannolikhetsteori (7,5 hp). 

 Masterprogrammet kommer att ha en gemensam middag e.d. (istället för 
välkomstlunch) i anslutning till den nya kursen Perspectives in Mathematics som i år 
läses av både ettor och tvåor. 

 Mentorverksamheten har fortfarande inte kommit igång – men får inte glömmas bort! 
Vi måste hitta någon som kan hålla i den. 
 

4. Kommunikationsspåret: 

 En preliminär plan finns, som i stort följer tidigare diskussioner i kommittén. Planen 
behöver utvecklas ytterligare, men kan troligen presenteras och diskuteras vid nästa 
möte.  

 Kursplanen för Matematik 1 har reviderats fr.o.m. ht-13 med inslag av skriftlig 
kommunikation och Latex, i enlighet med tidigare diskussioner. I och med detta är 
numera my-dagen obligatorisk och ett nytt 0-poängs ladokmoment infört på kursen.  



 Vid mötet diskuterades om/hur bibliotekens kurser i källkritik och informationssök ska 
ingå i kommunikationsspåret. Ett förslag är att erbjuda detta i kursen ODE och 
matematisk modellering, vilket verkar vara den första kursen där det känns motiverat. 
Eventuellt blir det inte obligatoriskt. 

5. Finansinriktningen: 

 Nästan alla kurser på Handels går numera på helfart. Detta innebär att våra 
finansmatte-studenter måste läsa 150 % vissa perioder, men det verkar ändå fungera 
bra.  

 För närvarande är det två ettor och tre tvåor aktiva på finansinriktningen. 

 Processen att anställa en ny lärare i finansmatte pågår fortfarande. 
 

6. UKÄ:s utvärderingar av matematik och matematisk statistik: 

 Det är måluppfyllelsen i de generella examensmålen som har utvärderats, och det 
primära underlaget har varit examensarbeten kompletterade med självvärderingar. 
Därtill har det gjorts lärosätesintervjuer. 

 GU fick omdömet Hög kvalitet på kandidatexamen i matematik resp matematisk 
statistik, och omdömet Mycket hög kvalitet på masterexamen i matematik resp 
matematisk statistik. Vi kommer att ”analysera” omdömena för att finna eventuell 
förbättringspotential. 
 

7. Utbildningsplanerna för Matematikprogrammet och Masterprogrammet har inte reviderats på 
länge och är i behov av en större genomgång. Undertecknad gör förslag till nya planer som kan 
diskuteras på nästa möte. 
 

8. Övrigt: 

 Studenterna på Matematikprogrammet söker ett forum där de kan ”dela information” 
t.ex. lägga ut föreläsningsanteckningar etc. Programmets aktivitet i GUL vore en naturlig 
plats och Stefan ordnar detta, om det är praktiskt möjligt.  
 
 
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


