
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 22 mars 2017 

 

Närvarande: Ulla Dinger, Stefan Lemurell, Elin Götmark, Johan Tykesson, Mattias Sundén, 

Andrea Krogdal, Erik Håkansson, David Ericsson och Damiano Ognissanti 

1.) Uppföljning föregående möte: 

 Finansinriktningen: Den reviderade utbildningsplanen för masterprogrammet är 

uppdaterad och dekanus har godkänt den.  

 Rekrytering: Ulla har hittat en reklambyrå för att ta fram masteraffischen. Hon 

ska kontakta denna byrå för att be om en offert. 

2.) Studenternas arbetsmiljö:  

 Inredningsfirmor har tittat på Laplace och lämnat offerter. Offerterna ska gås 

igenom och en firma ska väljas ut.  

 Sedan det senaste mötet med arbetsmiljöenkätgruppen har inte mycket hänt 

och undertecknad ska därför kalla till ett nytt möte med gruppen. 

3.) Utvärderingsmötet: Mötet kommer att hållas 8 maj, troligen på Chalmers teknikpark. 

Ulla brukar bjuda in någon från ett företag att prata om hur de tänker när de 

anställer matematiker. Årets förslag från programkommittén är att bjuda in någon 

från Spotify, Collector eller Volvo Finans om möjligt. En enkät skickas till kandidat- 

och masterstudenterna för att ge inspiration till samtalen. 

4.) Kursutbud, spec. masternivån: Flera förslag på förändringar i masterkursutbudet har 

kommit in. Förslagen gicks igenom av programkommittén för att synpunkter skulle 

samlas in. 

5.) Ny masterinriktning: Ett nytt masterprogram vid namn ”Matematik och lärande” är 

skapat. Detta program ger studenterna både en masterexamen i matematik samt en 

lärarexamen. Under två år läser man 60 högskolepoäng matematikkurser på 

avancerad nivå (inklusive examensarbetet) samt 90 högskolepoäng från alternativ 

KPU. För tillfället finns 10 platser att fördela på studenter från matematik, fysik, kemi 

och biologi. Frågan om möjligheten att studera fysik inom matematikprogrammet 

ställdes. Intresset var svalt och frågan lades ner för tillfället. 

6.) Nästa möte: Ulla skickar en doodle för att bestämma datum för nästa möte (någon 

gång i vecka 20), det sista för terminen. 

 

 

Vid pennan: Damiano Ognissanti 


