
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för Matematik- och 
Masterprogrammet 26 mars 2018 

 
Närvarande: Ulla Dinger, Hans Westergren, Johan Tykesson, Stefan Lemurell, Mattias 
Sundén, David Ericsson, Tomas Forssmark, Damiano Ognissanti.  
 

1.) Uppföljning föregående möte 

• Laborationer i Numerisk analys: För sent att ändra laborationerna för i år, 
men Larissa är positiv till att ha skriftliga rapporter. 

• Benchmarkingprojektet: En grupp har satts ihop och Felix Rydell är med som 
studentrepresentant. 

• Alumnföreläsningar: SG ska hålla möte om detta efter påsk och är positivt 
inställda. 

2.) Organisationsförändringar: Det ska bara finnas en viceprefekt, så från och med 1 
april slutar Ulla som viceprefekt och lämnar därför även programkommittén. Vi 
tackar henne för sina många insatser och för sin långa, trogna tjänst för 
programkommittén (drygt 19 år!). Stefan tar över som viceprefekt även på GU sidan 
och lämnar därför posterna som programledare på Matematikprogrammet och 
Masterprogrammet. 

3.) Kurser i inriktningen Tillämpad matematik på Masterprogrammet 
• Fourier- och Waveletanalys, som var tänkt att läggas ner, kommer att 

fortsätta ges vartannat år. 
• Vi behöver fler inriktningskurser eller rekommenderade kurser LP3. 

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer är en ny kurs som 
ska ges från och med VT 2019 i läsperiod 3.   

• Kurser i datavetenskap kommer att erbjudas i läsperiod 3 och 4. 

4.) Big data: Stefan visar förslaget för obligatoriska kurser på programmet i Data Science 
på Chalmers (för inspiration) samt en skiss på en studieplan för en inriktning mot Big 
data vid vårt masterprogram. Det naturliga är troligen att en sådan inriktning leder 
till en examen i matematisk statistik. 

5.) Utvärderingsmötet: Mötet kommer att hållas i maj, på Chalmers teknikpark om det 
är ledigt. Årets förslag från programkommittén är att bjuda in någon från Astra 
Zeneca att prata om hur de tänker när de anställer matematiker. En enkät skickas till 
studenterna, bland annat för att ge inspiration till samtalen. 

6.) Kurserna MMG400 och MMA310: kursutvärderingsmöte ska hållas för dessa två 
kurser då studenterna upplever att kursinnehållet inte är tydligt samt att 
kurshemsidorna inte uppdateras. Studenter vid Matematikprogrammet anser att 
nivån kanske inte är tillräckligt hög på Linjär algebra II eftersom den samläses med 
studenter vid Fysikprogrammet och Lärarutbildningen. 
 
 



7.) Ny mall för kursutvärderingar: Ulla har inte fått ett förslag till programkommittén 
än. Förhoppningsvis kan vi ta upp detta på nästa möte istället. 

8.) Nästa möte: blir efter utvärderingsmötet. Stefan skickar en doodle. 
9.) Övriga frågor: Masterstudenter har framfört önskemål om en kurs i icke-parametrisk 

statistik. 

Vid pennan: Damiano Ognissanti 


