
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 
Matematik- och Masterprogrammet 4 oktober 2012. 

 
Närvarande: Hans Westergren, Hans Bjurek, Petter Mostad, Stefan Lemurell, Stefan Pärson, Bogdan 
Dobondi, Damiano Ognissanti och Ulla Dinger. 
 

1. Lägesrapport/terminsstart:   

 Antalet nya studenter är 37 på Matematikprogrammet, och 10-14 på 
Masterprogrammet (av olika själ är inte alla registrerade ännu). Antalet internationella 
masterstudenter är i år bara två (ingen är betalande), båda inom finansinriktningen. 

 Det verkar som om väldigt få av våra studenter deltog i årets RePe-aktiviteter, vilket kan 
bero på att inte så många läste introduktionskursen (ev effekt av Sommarmatten). 
Under RePe:n ordnade SG två aktiviteter, dels en lunch med god uppslutning dels en 
”spelkväll” som bara lockade en person. 

 Nästa vecka ordnas Matematisk exkursion på Universeum för de nya på MP. 
 

2. Uppföljning föregående möte: 

 Stefan ska ta fram lämpliga filformat av ”loggan” så vi kan börja använda den. Han ska 
även ta fram förslag på t-shirtar. 

 Arbetsgruppen (Stefan, Damiano, Ulla) som utsågs på förra mötet, för att ge förslag om 
vad kommunikationsinslagen ska innehålla och i vilka kurser de ska integreras, har ännu 
inte kommit igång. Får återkomma vid nästa möte. 

 Apropå att planerna på en GU-räknestuga på Lindholmen-gymnasierna lades på is 
erbjöd Bogdan sig att kontakta något annat gymnasium för att ev ordna en sådan 
verksamhet. 
 

3. Avtal med Handels: Samarbetsavtalet med Graduate School på Handelshögskolan blev klart i 
juni. Hans B kontaktar lämplig person på Nationalekonomi för att skriva kontrakt även med 
dem. 
 

4. Kursutbudet: Ett förslag är att flytta Differentialgeometri från VT1 (Lp3) till VT2 (Lp4) för att ge 
större valfrihet sista läsperioden i basblocket. Kursen ges vartannat år omväxlande med Diskret 
matematik. Då skulle en av dessa alltid finnas som alternativ till Linjär och heltalsoptimering 
med tillämpningar, att läsas parallellt med Matematisk modellering (som är obligatorisk). Detta 
är för sent att genomföra inför vt-13, men troligen inga problem inför vt-15 som blir nästa 
tillfälle. 
 

5. Reklamfolder: För några år sedan tog kommittén fram riktlinjer för framställning av en 
reklamfolder med potentiella arbetsgivare som målgrupp. Av olika skäl har ingen folder tagits 
fram, men det är ju inte för sent. Inför nästa möte ska riktlinjerna skickas ut och frågan tas upp 
på mötet.  
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


