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1) Uppföljning föregående möte. Vi går igenom tidigare protokoll, och tar kort upp frågan om 
master-inriktningen i Data Science. Detta kommer på nästa möte, eftersom Stefan väntar 
på att synpunkter ska komma in. Ett potentiellt problem är att många datakurser är fulla - 
kanske kan detta lösas genom att våra AI-doktorander hjälper till att undervisa på dem?  

2) Vi går igenom listan på prioriterade frågor från förra protokollet.  
a. Arbetsmiljöenkät för studenter - Damiano är inte här, så vi skjuter upp det till nästa 

möte.  
b. Mentorer för matematikprogramstudenter - Stefan och Martin tar på sig att 

samråda om att hitta någon ansvarig.  
c. Studiebesök för studenter - se punkt 4). 
d. Lunchföreläsningar för studenter - detta är på gång. Det har varit möte med SG, och 

Sebastian från SG håller i det.  
e. Presentation av kandidatarbeten i början av matematikprogrammet - detta blev inte 

av i höst, men vi tar upp det i vår så att det kan hända nästa höst.  
f. Kommunikationsspåret - vi diskuterar om det behövs fler muntliga inslag.  

3) Alumnundersökning. Anna Samuelsson har gjort en alumnundersökning och vi går igenom 
denna. Resultaten borde spridas till studenterna; t ex är det intressant för dem att få veta 
att de flesta får kvalificerade jobb efteråt, och att det kanske inte är en bra idé att skippa 
programmeringskurser. Det skulle också kunna bli en nyhetsartikel på institutionens 
hemsida, och ett inslag på programmets hemsida. Saker att följa upp:  

a. Är det skillnad på kandidat och master?  
b. Är det samma personer som önskar att de läst mer programmering, som de som 

tycker att programmering är det mest användbara på programmet, eller är det olika 
personer?  

c. Vad är skillnaden mellan extern- och företagsannonsering?  
4) Arbetslivsanknytning. Stefan och några andra har deltagit i ett benchmarking-projekt för 

ökad arbetslivsanknytning på program. De har då kunnat jämföra med andra program och 
lära av goda exempel. Konkreta förslag som uppkommit är: 

a. Referensgrupp på 5-10 externa personer, för både kandidat- och 
masterprogrammet. Dessa kan mötas med programkommittén en gång per termin, 
och diskutera programutveckling, vara en resurs för studiebesök, och leda till ökad 
kännedom om oss. Förhoppningsvis kan detta starta upp i vår.  

b.  Vi kan betala studenter på sista året av masterprogrammet att göra en årlig 
uppföljning av alumnundersökningen. De kan ringa runt till de som gick ut för ett år 
sen.  

c. Vi kan ha ett spår som löper genom programmet: "Skanna branschen". Detta kan 
inkludera t ex fler gästföreläsningar i kurser, studiebesök, lunchföreläsningar. Första 
studiebesöket kommer förhoppningsvis i vår. Ett annat förslag som kommer upp är 
att annonsera kollokvierna mer mot studenter.  

  



 
5) Övriga frågor 

a. Vi diskuterar ett förslag från Andrea, som gillar strukturen på masterkurser hon läst 
där det är större inslag av att läsa forskningsartiklar och redovisa efteråt. Hon 
föreslår ett större inslag av sådana.  
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