
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 8 juni 2016 

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

 

1.) Programkommittén sammansättning: Vi tackar Bogdan Dobondi och Sebastian Franzén, som 
nu lämnar programkommittén, för sina insatser och för lång och trogen tjänst. Undertecknad 
kontaktar SG för att hitta en studentrepresentant, helst från år 2 på matematikprogrammet. 

2.) Uppföljning föregående möte: 
• Laplace: Arbetsgruppen har ett förslag om hur Laplace ska se ut och Ulla ska boka en tid 

med dem. 
• Kommunikationsinslag, Masterprogrammet: Arbetet är igång. 
• Finansinriktningen: Arbete pågår fortfarande med denna punkt.  

3.) Utvärderingsmötet: 
• Enkätundersökning: Ingen enkät hanns med i år. Nästa år skall enkäten konstrueras 

tidigare, så att resultatet hinner gås igenom innan mötet. 
• Tillämpningar: Studenterna efterfrågade fler tillämpade inslag i basblocket. 

Programkommittén tycker att det låter bra och att man exempelvis kan bjuda in 
gästföreläsare som kommer dit och pratar, eller mindre laborationer i lämpliga kurser.  

• Vetenskaplig visualisering: Studenterna ville inte att Vetenskaplig visualisering skulle 
läggas ned; kursen är viktig för matematiker i näringslivet. Programkommittén håller med 
om att kursen ska finnas kvar men en samordning med Chalmers måste då ske.  

• Mentorverksamheten: Verksamheten ska komma igång inför hösten och en ny ansvarig 
måste hittas. 

• Examensarbetsrummet: Ulla har pratat med prefekt Bernt angående 
Examensarbetsrummet och ommöblering ska ske innan höstterminens start. Bogdan 
representerar studenterna i frågan. 

4.) MSG800 och NTH001: MSG800 Grundläggande stokastiska processer går inte bra för 
Matematikprogrammets studenter enligt examinator i kursen. Ett förslag är att den flyttas till 
tredje året samt att NTH001 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap tar dess 
plats i basblocket. Tas MSG800 bort från basblocket kommer dock studenterna endast läsa 
15 högskolepoäng i matematisk statistik i basblocket, vilket är för lite. Förhoppningen hos 
programkommittén är att ha kvar MSG800 och ett förslag från kommittén är att förändra 
MSG110 ytterligare, t.ex. genom att byta till en kursbok som bättre förbereder studenterna 
för MSG800. Ulla pratar med Patrik Albin och Petter med Olle Nerman angående detta.  

5.) Kommunikationsspåret: Inslagen i MMG511 Ordinära differentialekvationer och matematisk 
modellering fungerade ej enligt studenterna. Ulla ska prata med Alexei Heintz. De andra 
inslagen verkar ha fungerat bättre enligt studentrepresentanterna i programkommittén.  

6.) Terminsstarten inkl. fadderverksamhet: SG-matematiks fadderverksamhet sätter igång vid 
terminsstarten. Sebastian Franzén och Henrik Eriksson kommer att lämna över 
fadderverksamheten till Albin Skilje och Elisabeth Sax och institutionen kommer att stödja 
fadderverksamheten ekonomiskt om så behövs. Undertecknad ska skicka ett mail till SG-
matematik med kontaktuppgifter till våra inkommande utbytesstudenter, så att dessa kan 



vara med på höstens aktiviteter. Studenter som börjar på masterprogrammet ska välkomnas 
med en lunch tillsammans med masterstudenter som redan går på programmet. 

7.) Övrigt: Kandidatexamensarbetskursen får kritik: studenterna fick inte fick tillräckligt med 
information under kursens gång. Några exempel är att rekommenderat sidantal för arbetet 
inte stod på kurshemsidan samt att mailadress till examinator och deadlines saknades på 
kurshemsidan. Det verkar också som att en kursutvärderingsblankett saknas för 
examensarbetskursen. Petter påpekar att man i dessa situationer så snabbt som möjligt bör 
gå till kursansvarig i första hand och till studierektor i andra hand. Ulla och Petter ska prata 
med kursansvariga. 
Ett annat klagomål är att kandidatarbetet tar mycket studietid ifrån veckan före tentaveckan 
(man går på presentationer under två dagar, presenterar själv etc.). Ett förslag är att man 
inte behöver gå på alla presentationer båda dagarna utan endast de som hålls samma dag 
som man själv presenterar på. 

8.) Nästa möte: Ulla kallar till nästa möte ca tredje veckan i september. 
 

Vid pennan: Damiano Ognissanti 

 


