
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 11 juni 2015. 

 
Närvarande: Ulla Dinger, Petter Mostad, Stefan Lemurell, Hans Bjurek, Bogdan Dobondi, Andrea Krogdal, 
Sebastian Franzén och Damiano Ognissanti. 
 

1.) Uppföljning föregående möte: 
• Programkommitténs sammansättning: Sebastian har pratat med SG-matematik och de 

kommer till hösten att välja ytterligare en studentrepresentant från kandidatprogrammet.  
• Plansch: Det glansiga papper som använts till tryck av planschen färgar av sig. Planschen ska 

därför tryckas på matt papper istället. 
• Utbildningsplan: Ulla och Stefan har skickat förslag till revidering av utbildningsplanen för 

masterprogrammet till Fakulteten. Dekanus har fastlagt den med vissa förändringar. 
2.) Utvärderingsmötet: Minnesanteckningarna från utvärderingsmötet den 4 maj 2015 gicks igenom och 

följande delar togs upp: 
• Kommunikationsspåret: fick en del konstruktiv kritik, men i det stora hela var studenterna 

väldigt nöjda med inslagen. Kursplanerna till MSG110 och MMG511 måste uppdateras och 
lägga till kommunikationsinslagen som obligatoriska moment.  

• Matematisk statistik: MSG800 ansågs vara för svår eftersom bland annat en introduktion till 
karakteristiska polynom saknades. Petter var positiv till att lägga in ett sådant moment i 
MSG110. Masterkurserna i matematisk statistik anses ges på för låg matematisk nivå och 
Petter ska se över förkunskapskraven. En ny doktorandkurs i Statistisk försöksplanering ska 
utvecklas, vilket leder till att den matematiska nivån på MSA250 kan höjas. 

• Breddningskurser: D & IT ska revidera förkunskapskraven på vissa kurser så att våra 
studenter får möjlighet att läsa dem. Vi ska lyfta fram dessa kurser genom att låta dem stå 
bland de rekommenderade på vår hemsida. 

• Arbetsmiljö: Våra lokaler fick lite kritik, bland annat är vissa salar för kalla och de röda 
stolarna i MVF-huset trillar enkelt sönder. Detta är anmält och nya stolar ska köpas in. Om 
lokalerna fortfarande är kyliga till hösten är det viktigt att studenterna påtalar detta igen. Ska 
SG-matematik välja ut ett miljöombud, eller väljs detta på något annat sätt? Får ombudet 
någon ersättning för sitt arbete? SG undersöker dessa frågor till nästa möte. 

3.) Terminsstart och fadderverksamhet: Sebastian har styrt upp fadderverksamheten själv på senare år. 
SG-matematik ska försöka bygga upp en långsiktig organisation. Institutionen är beredd att 
ekonomiskt stödja verksamheten. 

4.) Alumnundersökning: Petter presenterar SMIL-undersökningen. Det är en alumnundersökning 
genomförd av enkätfabriken åt Handelshögskolan i Göteborg. Den presenterar bland annat vad före 
detta studenter arbetar med. Programkommittén vill genomföra en liknande undersökning för våra 
program. Petter undersöker möjliga företag att anlita. 

5.) Övrigt:  
• Stefan föreslår att våra studenter bör opponera på varandra under 

masterexamenspresentationerna. Stefan undersöker hur detta ska organiseras och talar med 
Håkan Andreasson eftersom Chalmers redan har ett sådant system.  

• Nästa möte blir i slutet av oktober. 

 

 
Vid pennan: Damiano Ognissanti 


