
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för  
Matematik- och Masterprogrammet 18 december 2015. 

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

1.) Uppföljning föregående möte: 
• Faddergrupper: Faddergruppen har anordnat studiekvällar i Laplace. De har inte haft 

kvällsaktiviteter (som Sopp-pubar), men Bogdan föreslår att de i framtiden skulle 
kunna hålla i en pokerkväll där studenter får spela mot lärare (dock utan verklig 
insats). 

• Matematisk statistik: Statistikspåret på Matematikprogrammet skall gås igenom 
grundligt och Petter ska ha allt som diskuterats under tidigare 
programkommittémöten i åtanke när detta sker (bland annat förslaget om en ny kurs 
från föregående möte). 

• Arbetsmiljö: Ulla arbetar fortfarande med möbelfrågorna i lektionssalar och Laplace. 
• Opponering på masterexamensarbeten: Ulla och Stefan arbetar med revideringarna 

av kursplanerna som ska gälla från och med VT 2016. 
 

2.) Populärvetenskapliga föreläsningar: Stefan berättar att Michael Björklund hade ett förslag 
om att anordna populärvetenskapliga föreläsningar i Euler en gång i månaden. 
Föreläsningarna skall vara riktade mot våra studenter och efter föreläsningarna skall mat 
serveras. 
 

3.) Finansinriktningen: ”Optioner och matematik” byter läsperiod med ”Finansiell risk” och 
”Finansiella derivat och stokastisk analys” flyttas till läsperiod 3 och skall i framtiden kräva 
”Stokastisk analys”. Ändringarna sker nästa läsår. Finansinriktningen ska gås igenom för att 
bland annat förbättra kursutbudet för studenterna. Stefan tar initiativ att kontakta alla 
nyckelpersoner. 

 
4.) Kommunikationsspåret: Kommunikationsspåret på Matematikprogrammet har införts 

successivt och vi är nu framme vid sista momentet som rör kandidatexamensarbetet.   
Det nya där är införandet av att man ska skriva populärvetenskapliga 
sammanfattningar/presentationer av arbetena. Enligt tidigare plan skulle Fackspråk vara 
inblandade i detta, men vi kommer nu att sköta det på egen hand. På mötet diskuterade vi 
vilken målgrupp den populärvetenskapliga texten ska vända sig till och kom fram till att 
texten helst ska vara på den nivån att den skulle kunna publiceras i dagspressen. 
Kursplanerna skall revideras inför vt-16. 
Angående eventuella kommunikationsinslag på Masterprogrammet har Bogdan och 
undertecknad ännu inte kommit fram till några konkreta förslag utan återkommer vid nästa 
möte. 
 

5.) Alumnundersökning: Petter har två förslag över vilka som kan göra undersökningen: 
Enkätfabriken (som gjorde SMIL-undersökningen) eller en enhet centralt på GU. 
Enkätfabriken har redan skickat en offert. Stefan tar sig an att sätta ihop en grupp som tar 



fram frågor till enkäten (dock skall experterna på Enkätfabriken alternativt GU rådfrågas 
först). 
 

6.) NTH001: Ungefär tio stycken matematikstudenter har läst kursen nu i läsperiod 2 och 
responsen är till största del positiv. De anser att de lär sig mycket allmänbildande kunskap 
men att det tas upp lite för lite matematik. Studenterna är uppdelade i grupper och arbetar 
tillsammans med studenter från andra institutioner, vilket uppskattas. 

 
7.) Vårens aktiviteter: Första läsveckan i läsperiod 4 hålls det årliga informationsmötet och 

Stefan ansvarar för detta. I maj skall det årliga utvärderingsmötet hållas och Ulla tar sig an 
detta (enkäten skall diskuteras vid nästa möte). Uppläggen för båda mötena skall vara som 
tidigare år. 
 

8.) Marknadsföring: Undertecknad har fått tryckta affischer för masterprogrammet vilka skickas 
ut när tillfälle ges. Undertecknad arbetar även tillsammans med Laura och Åse med att åka 
till gymnasieskolor och göra reklam för matematikprogrammet. Stefan skickar ut vykort som 
vanligt. 
 

9.) Övrigt: Stefan var på ett möte där en verktygslåda för kurs- eller programinslag inom Hållbar 
utveckling visades upp. Verktygslådan är en startpunkt och inspirationskälla för att utveckla 
inslag i våra kurser (bland annat i optimering, modellering samt statistik). 
 
 
 
 

Vid pennan: Damiano Ognissanti 


