
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 29 maj 2017 

 
Närvarande: Ulla Dinger, Stefan Lemurell, Elin Götmark, Johan Tykesson, Andrea Krogdal, Erik 

Håkansson, David Ericsson och Damiano Ognissanti  

1.) Uppföljning föregående möte:  

 Studenternas arbetsmiljö: Enkäten ska göras i GUL. Undertecknad och Ulla 
skriver ett förslag på en enkät och skickar sedan förslaget till arbetsgruppen samt 
Stefan. 

2.) Utvärderingsmötet: 

 Enligt enkäten var studenterna överlag nöjda med programmen. En del påpekade 
att mängden kurstid man har disponerad för enskilda frågor var för liten. 
Eftersom detta är något som skiljer sig åt mellan kurser så finns ett förslag att 
inkludera denna fråga på kursutvärderingsenkäterna.  

 Studenterna önskade mer teoretiskt djup i numerisk analys och på 
programkommittémötet föreslogs att studenterna ska skriva rapporter till 
labbarna, så att numerisk analys belyses. Ulla tar frågan vidare. 

 Placeringen av Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap försvårar 
bland annat för våra studenter att åka utomlands under tredje året. Hade kursen 
delats upp i moduler hade man kunnat läsa delar av kursen utspritt över de 
första två åren och på så vis ha större möjligheter för utbyte. Programkommittén 
tycker att ett modulupplägg kan vara en lösning och tar frågan vidare. Moment 
som exempelvis hade kunnat bli moduler är Etikdelen (fast utan biologifokus) 
samt delarna i Vetenskapshistoria och filosofi. 

 Ett intresse finns bland studenterna att införa en masterinriktning mot Big Data. 
Programkommittén tycker att idén är bra och att möjligheterna bör undersökas. 

3.) Kommunikationsspåret: AKS på GU vill gärna vara med och hjälpa till med våra 
kommunikationsmoment. Få GU-studenter lämnade in kommunikationsuppgiften på 
Ordinära Differentialekvationer och Matematisk modellering, endast sju stycken 
(motsvarande siffra på Chalmers var omkring 40). Eftersom kommunikationsspåret i 
kursen är så pass matematikinriktat var studenterna nöjda att handledningen skedde 
på institutionen.  

4.) SG Matematik: Ingen ny styrelse har hittats åt SG Matematik, så för närvarande 
sitter den gamla styrelsen kvar. Programkommitténs studentrepresentanter ska se 
efter ifall styrelsen kan hålla ett nytt möte innan sommarlovet. 

5.) Terminsstarten: När studenter kom på uppropet förra året saknades skyltning vilket 
fick vissa att undra ifall de hamnat fel. Detta ska vi åtgärda inför höstens start. 

6.) Alumner: Ett förslag läggs fram att hålla lunchföreläsningar där Alumner bjuds in och 
talar om sitt arbete. SG hade kunnat vara den drivande faktorn.  

7.) Nästa möte: Ulla skickar efter sommaren en doodle för att bestämma datum för 
nästa möte, i läsperiod 1.  

 
 
Vid pennan: Damiano Ognissanti 


