
 
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 12 december 2013. 
 

 
Närvarande: Petter Mostad, Stefan Lemurell, Bogdan Dobondi, Damiano Ognissanti och Ulla Dinger.  
 
 

1. Uppföljning föregående möte 

 Fr.o.m. ht-14 kommer MSG100 Sannolikhetsteori 1 (15 hp) att ersättas med en ny kurs 
MSG110 Sannolikhetsteori (7,5 hp) samt MSG800 Basic Stochastic Processes (7,5 hp). 

 Sedan förra mötet har Masterprogrammet haft både en gemensam middag och flera fikor 
i anslutning till kursen Perspectives in Mathematics. 

 Mentorverksamheten har kommit igång igen – med Stefan som organisatör. För tillfället 
är 9 mentorer och 14 adepter engagerade. 

 Stefan har ordnat en ”plats” i Matematikprogrammets GUL-aktivitet där studenterna kan 
dela information, t.ex. lägga ut (egna) föreläsningsanteckningar etc.    

 Ingen ”analys” har ännu gjorts av omdömena i UKÄ:s utvärderingar. Förhoppningsvis kan 
det förberedas inför, och behandlas på, nästa möte.   
 

2. Utbildningsplanerna  
Inför dagens möte hade undertecknad skrivit ett utkast till reviderad utbildningsplan för 
Matematikprogrammet, enligt de nya riktlinjerna på GU. Större delen av mötet ägnades åt att 
diskutera utbildningsplanen och vi kom fram till hur vi tycker den ska vara innehållsmässigt, även 
om inte alla formuleringar blev helt klara. Undertecknad ska nu skriva om programplanen enligt 
programkommitténs synpunkter - så kan kommittén förhoppningsvis ”besluta” om den via mail.  
Nästa steg blir att skicka den till fakultetsstyrelsen för beslut. Inför, och på, nästa möte bör 
samma arbete göras med utbildningsplanen för Masterprogrammet. 
 

3. Vårens aktiviteter 

 Informationsmöte för Matematikprogrammet ordnas enligt traditionellt koncept i första 
läsveckan i V2. Stefan ansvarar för detta.  

 Utvärderingsmöte ordnas i början av maj. Ulla ansvarar och hittar lämpligt datum. 
Upplägg av utvärderingsmötet diskuteras på nästa möte med programkommittén.  
 

4. Marknadsföring 

 Inför vårens ansökningsomgång skickar vi vykort om Matematikprogrammet som vanligt. 

 Vi bör undersöka om vi kan ha en egen monter på gymnasiedagarna på Svenska mässan – 
nästa tillfälle är 7-9 oktober 2014. 
 

 
 
 



 
 
5. Kommunikationsspåret 

 Planen för kommunikationsspåret är fortfarande under utveckling – och kommer att vara 
så under ganska lång tid eftersom kommunikationsinslagen införs undan för undan i en 
takt som innebär att kull H13 får hela paketet.  

 Vi hann inte diskutera planen vid dagens möte, utan får återkomma med den. I tur står att 
införa ett moment i Flervariabelanalys där man övar tavelpresentationer av matematiska 
problem/bevis. Kursplanen kommer att revideras inför vårens omgång så att 
kommunikationsinslaget läggs in som obligatoriskt moment och bokförs som ett 0-poängs 
ladokmoment. 
 
 
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


