
 
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 10 december 2012. 
 

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

1. Uppföljning föregående möte: 

 Stefan visade några olika t-shirtsmodeller. Vi beslöt att trycka upp två varianter med 
MP-loggan centrerad på bröstet: dels en svart insvängd modell med vitt tryck och dels 
en vit klassisk modell med svart tryck.  

 Idén med GU-räknestuga på något gymnasium är för tillfället nerlagd, istället håller  
Bogdan på att starta en ”matteklubb” för gymnasister via Intize-kontakter.  
 

2. Kommunikationsinslag på MP: Arbetsgruppen (Stefan, Damiano, Ulla) presenterade sitt 
preliminära förslag till hur ett ”spår” med olika inslag av kommunikation, fördelat på fem olika 
kurser, skulle kunna se ut. Kommittén tyckte förslaget var bra så nästa steg blir att 
arbetsgruppen ska träffa någon från ”Avdelningen för fackspråk och kommunikation” för att 
diskutera dels förslaget, dels hur de skulle kunna hjälpa oss att genomföra det. 
 

3. (Informationspunkt) Kursen Matematisk modellering kommer att förändras fr.o.m. vt-13 och 
byter då namn till Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering. Syftet är både 
att få en tydligare struktur (bl.a. enl studentönskemål) på kursen och att kunna fokusera mer på 
dynamiska system i kursen Ordinära differentialekvationer och Dynamiska system, som fr.o.m. 
vt-14 kommer att ha modelleringskursen som förkunskapskrav. 
 

4. Reklamfolder: de riktlinjer som togs fram för några år sedan diskuterades och vi beslöt, 
återigen, att gå vidare med dem. Kontakt ska tas med reklambyrå.  
 

5. Marknadsföring av MP: Vi (Stefan) gör utskick av vykort som förra året, ca 15 mars (senast).  
 

6. Vårens aktiviteter: Vi har informationsmöte för MP som vanligt (läsvecka 1 i V2) och 
utvärderingsmöte i början av maj. Exakt datum bestäms av Stefan resp Ulla. 
 

7. Examensbeskrivningar- och benämningar: De flesta av våra examensbeskrivningar behöver 
revideras under våren, framförallt p.g.a. förändringar rörande obligatoriska kurser. Både 
NTH101 och Matematiska grupper försvinner. Vi kommer att ”ersätta” dem med en ny kurs, 
Perspectives in Mathematics, vilken bör bli obligatorisk för masterexamen (inte bara inom 
programmet alltså). Vårt önskemål är även att få fler examensbenämningar, så att de motsvarar 
våra olika inriktningar, enl vad vi skrev i GRUNDA-utvärderingen. Ulla får lyfta frågan vidare till 
fakulteten. 
 



8. Nästa möte blir i slutet av februari. Några punkter som ska behandlas då 

 Texterna på GU:s webbsidor (ligger i Gubas) samt strukturen med programinformation 
på olika webbsidor: GU – Natfak - MV 

 Studenters väl och ve (Hans W)  
 
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


