
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 11 juni 2018 

 

Närvarande: Stefan Lemurell, David Ericsson, Tomas Forssmark, Elin Götmark, Elisabeth Wulcan, 
Martin Hallnäs.  

1) Uppföljning föregående möte  
• Stefan meddelar att benchmarking-projektet med fokus på arbetslivsanknytning har 

klarat av den interna (inom GU) benchmarkingen med gott resultat. Förutom Stefan 
ingår Ulla Dinger och Felix Rydell i gruppen.  

• Kursutvärderingsmöte på kursen MMA310 Galoisteori har hållits och var 
konstruktivt. 

2)  Uppföljning av utvärderings- och utvecklingsmötet 
• Det låga deltagarantalet togs upp. Inga förklaringar till detta utöver att David 

påpekade att det varit hög stress just då för de som höll på med kandidatarbetet. 
• När det gäller arbete för att motverka avhopp har SG planerat för utökat antal 

”pluggkvällar” samt ett par större evenemang. De senare i stil med förra året. 
• För mottagningen planerar SG att vara med under uppropet, men planerar inga 

andra aktiviteter under introduktionsveckorna då närvaron då brukar vara låg. Första 
ordinarie dagen planerar SG att ordna pizzalunch för alla ettor och förhoppningsvis 
blir det fadderverksamhet i någon form. 

3) Spår inom ”data science”: Stefan visade förslaget som bara uppdaterats något sedan förra 
mötet. Det är få kurser i lp3 i förslaget, och därför föreslogs det att Principer för statistisk 
slutledning och Försöksplanering och urvalsteori läggs till bland de semiobligatoriska 
kurserna. Stefan fick i uppdrag att stämma av med våra ämnesexperter samt att diskutera 
med D&IT för att få fram garantiplatser på kurserna som ges av dem. 

4) Prioriterade frågor inför 2018/19: 
• Arbetsmiljöenkät till studenter Ansvariga: Damiano + student. Student utses på 

första mötet till hösten och tar tillsammans med Damian fram en enkät. 
• Ta fram spår inom ”datascience” Ansvarig: Stefan 
• Mentorer för de som går årskurs 2 & 3 på MP Koordinator behöver utses. Förslag på 

möjliga personer var Magnus Goffeng, Hossein Raufi eller kanske någon doktorand. 
• Studiebesök Arbeta för att få till ett studiebesök per år som är öppet för alla 

årskurser. Eventuellt kan planeringen av detta samordnas med nästa punkt då man 
kan fråga om både föreläsning och möjlighet till studiebesök samtidigt. 

• Lunchföreläsningar SG planerar dra igång en serie lunchföreläsningar med alumner 
som talare med ungefär 2 föredrag per termin. Institutionen stöttar ekonomiskt och 
med kontaktar till talare.  

• Presentation av kandidatarbeten för nya studenter Förslag om att några 
presentationer av kandidatarbeten för de nya studenterna precis i början. Kanske 
inte första dagen men tidigt för att ge idé om vad man kan tänkas åstadkomma efter 
tre år på Matematikprogrammet. Möjligen kombinera med annan information och 
försöka få till det redan till hösten. 

• Underhålla kommunikationsspåret David hade ett önskemål om något ytterligare 
muntligt moment utöver det i flervariabelanalysen och kandidatarbetet. 
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