
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för Matematik- och 
Masterprogrammet 13 december 2017 

 
Närvarande: Ulla Dinger, Stefan Lemurell, Elin Götmark, Andrea Krogdal, Tomas Forssmark, 
David Ericsson, Damiano Ognissanti.  
 

Tomas Forssmark är ny studentrepresentant och välkomnas till programkommittén. 
 

1.) Uppföljning föregående möte 

• Enkät angående studenternas arbetsmiljö är fortfarande under konstruktion.  

• Ulla ska prata med Larissa angående skriftliga rapporter på labbarna i Numerisk 
analys. 

• På Chalmers är en arbetsgrupp bildad som ska lägga fram ett förslag om ett 
masterprogram mot Data Science. Förhoppningen är att detta ska vara klart inför 
HT 2019. Ulla och Stefan ska till nästa möte ta fram förslag på kurser som skulle 
kunna ingå i en inriktning mot Big Data inom vårt masterprogram. 

2.) SG – ny styrelse, ny studentrepresentant mm 
• SG har nu en ny styrelse och aktiviteter är i full gång. 
• SG har fått bidrag från institutionen om 10 000 kr för studiesociala och  

-motiverande aktiviteter som genomförts under 2017. 
• SG har även hand om skåpen som numera endast är för GU-studenter. 

3.) Förändringar i kursutbudet 
• Flera kurser byter läsperiod. Extratillfälle har lagts till för Storskalig optimering 

VT18, så att inga studenter ska missa chansen att läsa den. 
• Läsperiod 3 är ganska tom för inriktningen tillämpad matematik. Ulla och Stefan 

ska till nästa möte ta fram förslag över vilka kurser som ska ingå i inriktningen, 
speciellt kurser inom datavetenskap. 

4.) Vårens aktiviteter: tisdag 20 mars hålls det årliga informationsmötet och i maj hålls 
det årliga utvärderingsmötet. Stefan ansvarar för informationsmötet och Ulla för 
utvärderingsmötet. Uppläggen för båda mötena är som tidigare år (t.ex. skall en 
enkät skickas ut innan utvärderingsmötet). 

5.) Benchmarkingprojekt om arbetslivsperspektiv i utbildningen: GU har dragit igång 
ett projekt för att undersöka vilka arbetslivserfarenhetsmöjligheter studenterna har 
vid olika program. Institutionen för matematiska vetenskaper har anmält sig till detta 
projekt (både för Matematikprogrammet och Masterprogrammet). Ulla och Stefan 
kommer att vara med i projektgruppen som även ska innehålla en student. Stefan 
skickar ut ett mail till studenterna med information om projektet och tar emot 
intresseanmälningar för att vara med i projektgruppen. 

6.) Alumn-lunchföreläsningar: Programkommittén tror att SG, i samarbete med 
institutionen, kan anordna lunchföreläsningar där en Alumn bjuds in och berättar om 
vad den arbetar med. Förslagsvis en gång per läsperiod. 



7.) Övrigt: Vid nästa möte ska fakultetens förslag till ny mall för kursutvärderingar gås 
igenom. 

8.) Nästa möte: blir läsvecka 1-2 i läsperiod 4 alternativt tidigare (beroende på när nya 
kursutvärderingsmallen kommer). Ulla skickar en doodle. 

 
Vid pennan: Damiano Ognissanti 


