
 
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 4 juni 2014. 
 

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

1. Programkommitténs sammansättning: Hans Westergren har gått i pension och vi tackar honom 
för hans stora engagemang under många år! Damiano Ognissanti har avslutat sina studier och har 
tagit över som studievägledare – han är alltså kvar i programkommittén i sin nya roll. Nytt inför 
ht-14: 

 Studentrepresentanterna kommer att få betalt 500 kr/möte. Vi kommer att ha två 
studenter från Masterprogrammet (Bogdan år 1, Mathias år 2) och 1-2 studenter från 
Matematikprogrammet – Elisabeth (år 3) ska tillfrågas om hon vill vara kvar och SG 
Matematik ska utse någon student från år 2. 

 Vi ska undersöka om vi kan få en representant i kommittén från Datavetenskap igen.  
 

2. Uppföljning föregående möte: 

 Fakulteten har inte fastställt våra förslag till revideringar av Utbildningsplanerna på grund 
av att vi inte lagt in kursen i Vetenskapsteori i planen för Matematikprogrammet.  

 Arbetsgruppen som tittat närmare på UKÄ-utvärderingarna (Stefan, Bogdan och Ulla) 
rapporterade vad de kommit fram till. Resultatet är i korta drag att det inte går att utläsa 
någon utvecklingspotential mer än möjligen på kommunikationssidan som ju redan är 
igång. För övrigt konstaterades att vid en jämförelse mellan Chalmers kandidat och GU:s 
kandidat i matematik fick GU bättre omdömen på de olika målen än Chalmers – ändå fick 
Chalmers bättre slutomdöme vilket verkar väldigt konstigt. Undertecknad ska göra en 
sammanställning över omdömena för att tydligare kunna göra en jämförelse och 
redovisning av detta. 

 
3. Uppföljning av utvärderingsmötet – Matematikprogrammet: 

De synpunkter som kom fram på utvärderingsmötet gällde i första hand kommunikationsspåret 
som börjat realiseras under detta läsår. Programkommittén kom fram till följande: 

 Skrivuppgiften (syntes) i Matematik 1 ska förberedas bättre genom att ha en inledande 
föreläsning (av Fackspråk och Kommunikation) innan my-dagen. Studenterna ska också få 
respons (av matematikläraren) efter den sista inlämningen. Kravet på matematiska 
formler i syntesen tas bort, och tränas istället genom att någon/ra inlämningsuppgift/er i 
Envariabelanalys och/eller Linjär algebra skrivs i LaTex. 

 Föreläsningarna som Fackspråk och Kommunikation ger inom kursen för kandidatarbete 
bör kompletteras med föreläsningar som specifikt handlar om att skriva matematik t.ex. 
med hjälp av ”goda exempel” som Mats Rudemo gör inom kursen i bildanalys. Kontakt 
ska tas med Teknisk Matematik för gemensam utveckling. 
 



4. Uppföljning av utvärderingsmötet – Masterprogrammet: 

 På hemsidorna ska vi lyfta fram att undervisningen är på engelska och gratis (inom EES). 

 Vi ska ta fram en plansch om Masterprogrammet som bland annat kan spridas till 
utländska universitet genom våra utresande studenter och lärare. Planschen ska även 
ligga nedladdningsbar (pdf) på programmets hemsida. En arbetsgrupp, bestående av 
Damiano (sammankallande), Bogdan och Stefan, utsågs för att ta fram förslag till plansch. 

 
5. Uppföljning av utvärderingsmötet – rekrytering, studiemiljö etc: 

 Vi ska göra ett försök med ”hemvändare”, dvs studenter som åker till sina gamla 
gymnasier och berättar om Matematikprogrammet. För att inte stupa på tungrodd 
organisation ska studenterna sköta alla kontakter med gymnasierna. De får ”hemresan” 
betald av institutionen, men ingen lön. Troligen är det enklast att institutionen köper 
biljetterna, men detta får undersökas. 

 Vi ska även försöka ”ta hand om” våra utbytesstudenter mer – Damiano har koll på vilka 
som kommer till oss, och Bogdan ska se till att SG Matematik ordnar någon aktivitet i 
mitten av september. 

 Kan vi göra reklam för Matematikprogrammet via tråd i diskussionsforum i 
Sommarmatten? Kan inte avgöras på mötet, men Mathias ska prata med Åsa om detta så 
kanske någon bra idé kommer fram. 
 
 
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


