
 
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 9 oktober 2014. 
 

 
Närvarande: Petter Mostad, Stefan Lemurell, Hans Bjurek, Mathias Cardner, Damiano Ognissanti, Andrea 
Krogdal och Ulla Dinger.  
 

1. Programkommitténs sammansättning: Vi hälsar Andrea Krogdal (utsedd av SG) välkommen som 
ny studentrepresentant i programkommittén, samt tackar Elisabeth Sax, som nu lämnat 
kommittén, för hennes insatser. 
 

2. Lägesrapport/terminsstart:  

 Drygt 70 studenter började läsa Matematik 1, varav ca 40 stycken är antagna till 
Matematikprogrammet. Antagningen till Masterprogrammet ”flyter” något, men ligger på 
drygt 15 stycken. 

 SG Matematik har ordnat aktiviteter för våra utländska studenter. 

 SG Matematik har också haft besök av en studentgrupp från Åbo.  
 

3. Uppföljning föregående möte: 

 Våra reviderade utbildningsplaner är fortfarande inte fastställda av fakulteten. 

 Sammanställningen av UKÄ-omdömena är ännu inte gjord. 

 Hemsidan för Masterprogrammet är reviderad så att det nu tydligt framgår att all 
undervisning är gratis (för EES) och på engelska. 

 Idén med ”hemvändare” är ännu inte realiserad. Behöver organiseras. 
 

4. Plansch om Masterprogrammet: Arbetsgruppen presenterade ett förslag som diskuterades. Vi 
kom överens om texten, men hade inga bilder att ta ställning till. Till nästa möte ska vi få nytt 
(helst slutgiltigt) förslag med bilder, samt med GU-loggan inlagd på tillåtet sätt. 
 

5. Finansinriktningen: Vi samarbetar sedan många år med både Nationalekonomi och Graduate 
Studies (GS) på Handelshögskolan. Samarbetet har fungerat mycket bra och vi är angelägna om 
att det ska fortsätta lika bra i framtiden, trots förändringar som kanske inte kan undvikas. 

 GS har föreslagit ett nytt avtal som innebär avräkning via fakulteten, vilket vi inte är så 
glada över – bland annat ger det mycket administration för en volym på ca 2-3 hst per år. 
Hans lovar ta tag i ”problemet” och kontakta lämpliga personer på Handels.  

 Nationalekonomi kommer inte längre att ha en finansiell ekonomi-inriktning (den flyttar 
till ekonomprogrammet), vilket bland annat innebär att de ger Corporate Finance för sista 
gången nu i december. Som det ser ut nu kommer alltså inte våra studenter att kunna läsa 
den kursen i framtiden. Stefan följer upp kursförändringarna på Nationalekonomi och 
försöker hitta en bra lösning. 
 
 



6. Intervjuer med Alumner: 

 Damiano har planerat att intervjua alumner för att kunna lägga ut på hemsidan. Vi 
diskuterar vilka frågor som är lämpliga att ställa. Det är oklart var på hemsidan 
intervjuerna ska ligga – på MP:s sida eller på alumnsidan? Helheten kanske bör ses över? 

 Vi bestämde att vi varje månad ska printa ut en av intervjuerna – Månadens matematiker 
- och sätta upp/lägga i LaPlace. Damiano gör detta (och meddelar detta vid intervjun). 

 
7. Kommunikationsspåret: Planering och genomförande pågår parallellt. 

 De föreslagna förändringarna inom Matematik 1 genomförs enligt plan.  

 Ett nytt moment införs nu i kursen Sannolikhetsteori. Det är en övning i att skriva 
”akademiskt klarspråk”, specifikt inom ”matematikvetenskap”. 

 Ett moment inom kursen ODE och Matematisk modellering ska utvecklas inför våren. 
Förslag framfördes att det inom den kursen kunde vara lämpligt att involvera 
Chalmersbiblioteket för informationssökning. 

 Angående föreläsningarna inom kandidatarbetet återstår en del att utveckla, men enl 
planen behöver det inte genomföras förrän vt-16.  
 

8. Projektkurs: Inom ENM (master på Chalmers) ges en obligatorisk projektkurs i samarbete med 
”industrin”. Det finns utrymme även för GU-masterstudenter att ta den kursen, och den skulle 
vara särskilt lämplig för dem som väljer Tillämpad matematik. Undertecknad tar fram förslag till 
kursplan inför nästa möte med programkommittén.  

 
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


