
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för Matematik- och 
Masterprogrammet 2018-12-17 

 

Närvarande: Stefan Lemurell, Hjalmar Rosengren, Elin Götmark, Johan Tykesson, Damiano 
Ognissanti, Mattias Sundén, Andrea Krogdal, Tomas Forssmark och Jessica Gilmsjoe 

 

1) Uppföljning föregående möte: 

• Arbetsmiljöenkät: Damiano och Stefan ska ha ett möte angående detta och ta fram ett 
förslag på en arbetsmiljöenkät till nästa möte. 

• Alumnundersökning: Naturvetenskapliga fakulteten skickade en enkät till alla som läst 
90 högskolepoäng vid högskolan. Det kom fram att alumnerna fick ett jobb inom sitt fält 
väldigt snabbt (varenda student som hade inriktat sig mot matematisk statistik och som 
svarade på enkäten hade fått jobb inom 6 månader, inom matematik var motsvarande 
siffra 85 %).  
Fler alumnintervjuer ska göras och svaren ska läggas ut på hemsidan. Successivt kommer 
hemsidan fyllas med information. Ju snabbare dessa intervjuer görs desto fler svarar, så 
vi ska försöka att vara snabba. 

2) Studentrekrytering: En film om alumner ska spelas in inom kort och en av filmerna ska 
handla om matematiker. Stefan ska ta fram ett förslag över omkring tre studenter som ska 
intervjuas. Studentrepresentanterna får komma med förslag till Stefan. 

3) Hemsida: Ny plattform för vår webbsida på gång; den nya plattformen ska vara open source. 
Nästan 50 % av hämtningarna från vår hemsida är på mobil, så sidorna måste anpassas efter 
det. Studentrepresentanterna berättar att de tyckt att sidorna varit lite röriga, när de var nya 
studenter undrade de t.ex. varför det stod Chalmers överallt. En ny lärplattform på GU och 
Chalmers (Canvas). Kurshemsidorna kommer att hamna där men backup kommer att göras.  

4) Sociala medier: Ska vi göra reklam på sociala medier? Ska vi anställa en student som 
marknadsför programmet online? Studentrepresentanterna tar frågorna vidare till SG 
matematik. Ska vi begränsa antalet platser på programmet och inte längre ta in alla behöriga 
sökande? Damiano ska undersöka korrelation meritvärde och betyg första året på 
Matematikprogrammet. 

5) Arbetslivsanknytning: En referensgrupp ska införas bestående av 5–10 representanter från 
näringslivet och programkommittén. Denna grupp ska bland annat diskutera utveckling av 
programmen, öka medvetenhet om våra program och öka möjligheter för studiebesök. 
Stefan tar gärna emot förslag på företag som ska ingå. 
Ett arbetslivsanknytningsspår ska införas på Matematikprogrammet och arbetsnamnet för 
spåret är ”skanna branschen”. Stefan, Martin, Tomas och Damiano ska ingå i arbetsgruppen 
som tar fram vad spåret ska innehålla och ett färdigt förslag ska visas upp på nästa möte.  



Ett sätt att knyta kontakt mellan studenter och företag är att införa studiebesök för våra 
studenter. Programkommittén tycker att det låter som en bra idé, men tycker inte att det 
nödvändigtvis ska vara ett obligatoriskt moment utan frivilligt.  

6) Övrigt: Linjär algebra II har fått kritik under kursutvärderingen. Vissa delar av kursplanens 
innehåll examineras inte på tentamen och vissa studenter tyckte att det fanns en dålig 
stämning under föreläsningarna. Utbytesstudier: De senaste 14 terminerna har vi haft 16 
utbytesstudenter vid institutionen. Damiano ska försöka göra mer reklam för möjligheterna 
att åka utomlands. 
Kursutvärderingar: Det är svårt att hitta studentrepresentanter för kursutvärderingarna, 
men programkommittén har inte något konkret förslag på hur detta ska åtgärdas. 
Masterinriktning i data science: Förhoppningen är att vi ska ha en inriktning färdig till 
höstterminen. 

 

 

Vid pennan: Damiano Ognissanti 


