
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 23 september 2016 

 
Närvarande: Ulla Dinger, Stefan Lemurell, Petter Mostad, Erik Håkansson, Andrea Krogdal, David 
Ericsson, Elin Götmark, Johan Tykesson och Damiano Ognissanti 

 

1.) Programkommittén sammansättning: Vi avtackar Petter Mostad för sina många insatser och 
för sin långa, trogna tjänst. Elin Götmark och Johan Tykesson är nya medlemmar i kommittén 
eftersom de tar över som studierektorer i Matematik respektive Matematisk statistik. SG 
matematik har utsett David Ericsson som studentrepresentant. 

2.) Uppföljning föregående möte: 
• Vetenskaplig visualisering: Ulla har undersökt saken med ansvariga på Chalmers 

masterprogram Engineering Mathematics and Computational Science och de är också 
intresserade av att låta kursen återuppstå, så kursen kommer förhoppningsvis att ges 
igen. 

• Examensarbetsrummet: Ulla och Bogdan har haft ett möte och kommit fram till att 
planlösningen måste bli öppnare i examensarbetsrummet. 

• Kommunikationsspår masterprogrammet: Bogdan och undertecknad har haft ett möte 
och framför att man antingen kan införa en ny kurs i vetenskapsfilosofi och etik, 
alternativt lägga in sådana inslag i kursen Perspektiv på matematik.  

• MSG800 Grundläggande stokastiska processer: Kurslitteraturen i MSG110 
Sannolikhetsteori (som är förkunskapskrav till MSG800) byttes aldrig ut i år eftersom det 
var för sent påkommet, men nästa år ska möjligheten undersökas. 

• Mentorsveksamheten: Ingen ny ansvarig för mentorverksamheten har ännu hittats och 
den har således inte dragit igång nu i höst. 

• Fadderverksamhet: I år finns ingen fadderverksamhet som tidigare år. Istället satsar SG-
matematik på gemensamma aktiviteter för matematikprogrammets studenter. 

• Laplace: Planeringsstadiet är klart för det nya Laplace och inredningsfirmor ska så 
småningom kontaktas. 

3.) Lägesrapport: I år läser 79 stycken studenter MMG200 varav 59 av dem inom programmet, 
vilket är något färre än förra året, men ändå bra. På masterprogrammet är det endast fem 
stycken som har börjat, varav en internationell student. 

4.) Studenternas arbetsmiljö:  
• Ulla hade möte med studentrepresentanter om hur vi kan motverka psykisk ohälsa 

bland studenterna på institutionen och flera bra förslag diskuterades. En enkät skall 
skapas för att ta reda på studenternas upplevelse av arbetsmiljön på institutionen 
och undertecknad bildar en grupp med Ulla och Andrea samt kontaktar ett av 
studentombuden, Elisabeth Sax för att erbjuda henne en plats i gruppen. 
Studentombudet på GU har även erbjudit sig att hjälpa till med framtagandet av 
enkäten.  

• Under introduktionskursen i matematik fick studenterna information om 
akademihälsan och fysiken. 

5.) Kommunikationsspåret: Samarbetet med avdelningen för Fackspråk och kommunikation är 
hotat och frågan är vad som händer ifall det avbryts. Programkommittén är tydlig med att 



kommunikationsspåret ska vara kvar och eventuellt kommer vi att söka hjälp på annat håll, 
exempelvis GU centralt. 

6.) Alumner:  
• Undertecknad ska gå igenom intervjuerna som ska upp på hemsidan.  
• En enkät ska skickas ut till alla alumner och Stefan ska bilda en arbetsgrupp. 

7.) Övrigt:  
• En felaktig examensbeskrivning har legat på hemsidan och skapat en del förvirring 

bland studenterna och en diskussion hölls kring huruvida NTH001 Teoretiska och 
historiska perspektiv på naturvetenskap är obligatorisk eller ej.  

• En av studentrepresentanterna undrade ifall SG-matematik hade möjlighet att äska 
pengar för att köpa ett pingisbord, Ulla uppmuntrade dem att göra detta. 

8.) Nästa möte: Ulla kallar till nästa möte i november. 
 

Vid pennan: Damiano Ognissanti 

 


