Protokoll
Matematiska ämnesrådets möte 2009-11-11
Närvarande: Johan Gauffin, Cecilia Lövkvist, Jens Malmros och Theo Backman
1. Mötet öppnades
2. Till mötesordförande valdes Johan Gauffin
3. Till sekreterare valdes Cecilia Lövkvist
4. Till justerare valdes Jens Malmros
5.

Dagordningen faställdes

6. Inga adjungeringar
7. Rapporter/Disskussions-/beslutsärenden
-Cecilia och Johan var på möte med Peter Strömbeck för att ta reda på vilka olika
inflyteskanaler som finns på institutionen. Peter vill träffa ämnesrådet kontinuerligt och höra
vad vi har för synpunkter inom olika frågor.
- Det diskuterades att ämnesrådet borde arbeta med att förbättra situationen för
programstudenter. Programansvariga borde ordna en träff med studenterna inom
programmet en gång per termin där det informeras om kurser, arbetsmarknad m.m. Det kan
även vara en social aktivitet för lärare och studenter inom programmet. Programmen kan
även följas upp och utvärderas mera.
-Mär har nu en sida på moodle där mötestider och protokoll kan läggas ut.
-Ett mål till nästa år är att ha en fristående hemsida (ifrån instutitionen) under kåren.
-Kursutvärderingar
Mär bör arbeta mot att fler skriver kursutvärderingar.
-Det diskuterades om Mär kunde arbeta för bättre kursbeskrivningar t.ex genom att lägga till
wikipedia-länkar så att man kan läsa mer om vad kursen handlar om.
-På institutionsstyrelsen togs beslut om kursutbudet inför nästa läsår.
En förändring var att det inte längre kommer att vara dubbelföreläsningar under
höstterminen i algebra II, analys III och IV.
-Det diskuterades också på IS att det inte längre kommer vara fria utskrifter i datorsalarna.
Mär bör se över detta så att det nya systemet fungerar bra för studenterna.
-Johan var på möte med fakultetsrådet. Det togs dock inte upp så mycket av intresse för
ämnesrådet.
-Johan har kontakt med IF om ett eventuellt studiebesök hos dem. Det riktar sig främst till

aktuarie-studenterna. Johan ser också över om arbetsmarknadsdagen för
nationalekonomerna kan samordnas med studenterna som läser matematik och ekonomi.
8. Övriga ärenden
-Studemiljöfrågor
En förslag om ljudanläggning i föreläsningsalarna ska eventuellt skickas till
Institutionsstyrelsen.
-Det förelsogs att ämnesrådet skickar en motion till IS om att en utvärdering om övergången
till universitetskonton borde göras.
- Det ska också skickas en motion om inköp av mikro till studentpentryt.
9. Nästa möte är den 9 december kl. 13.00.
10. Mötet avslutades
Vid protokollet
Cecilia Lövkvist
Justeras
Jens Malmros

