
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 11 december 2014. 

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

1.) Programkommitténs sammansättning: Vi tackar Mathias Cardner, som nu lämnar kommittén, för sina 

insatser. Läget är oklart om huruvida Bogdan skall fortsätta i programkommittén under vårterminen. 

Undertecknad skall be SG-matematik att hitta två studentrepresentanter, en från kandidat- och en 

från mastersprogrammet. 

2.) Uppföljning föregående möte: 

 Utbildningsplanerna är ännu inte fastställda av fakulteten. 

 Fakulteten har ett system för hemvändare, där hemresa betalas. Initialt fem studenter per 

institution. 

 Undertecknad har intervjuat tre studenter men skall försöka få ihop minst två intervjuer till, 

en i tillämpad och en i teoretisk matematik. 

 Planscharbetsgruppen presenterar flera nya förslag av mastersprogrammets plansch som 

diskuteras. Texten revideras och några synpunkter angående layout tas upp. Sista version av 

planschen kommer nu att konstrueras av undertecknad och godkännas av Stefan. 

 Vi har ett nytt avtal från GS på Handelshögskolan som programkommittén är nöjd med. 

 Stefan skall undersöka hur problemet angående att våra studenter inte kan läsa Corporate 

finance mer kan lösas. 

 Tobias Gebäck, som håller i kursen MVE385 Project course in mathematical and statistical 

modelling vid Chalmers, kan tänka sig att kursen även kan ges för GU-studenter. Ulla visar en 

ny kursplan för kursen i matematik och skall tillsammans med Petter även lägga fram en ny 

kursplan i matematisk statistik. Kursen kommer att bli en inriktningkurs i tillämpad 

matematik såväl som matematisk statistik och kommer inte att erbjudas som fristående kurs. 

3.) Lektorat: Ulla påpekar att en ny lektor i finansmatematik har anställts för att börja 1 juli 2015. 

4.) Vetenskapsteori: Bo Berndtsson har gett förslag till revidering av kursplanen till kursen i 

vetenskapsteori. Om förslaget godkänns skall kursen läggas in i Matematikprogrammets 

utbildningsplan, detta görs av Ulla och Stefan och kursen läggs in i tredje året. 

5.) Språk kandidatarbete: I kursplanerna för MSG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematisk 

statistik och MSG910 Examensarbete i matematisk statistik vid Matematikprogrammet står det att 

”Rapporten skall skrivas på svenska med en sammanfattning på engelska, eller på engelska med en 

sammanfattning på svenska…” medan arbetet måste skrivas på svenska i matematik. Kursplanerna för 

examensarbeten i matematisk statistik skall revideras så att även de kräver att arbetet skrivs på 

svenska. 

6.) Informationsmöte: Mötet skall hållas med ungefär samma innehåll och datum som tidigare år, första 

läsveckan i period V2. Förra året kom många besökare och föreläsningarna var uppskattade. 

7.) Utvärderingsmöte: Mötet skall hållas ungefär samma tidpunkt som tidigare år, en förmiddag i maj 

månad. Mötets innehåll bestäms vid nästa programkommittémöte. 

Vid pennan: Damiano Ognissanti 


