Protokoll

Matematiska ämnesrådets möte 2010-03-30
Närvarande: Cecilia Lövkvist, Theo Backman, Disa Hansson, Sanna Feldell

1. Mötet öppnades

2. Disa valdes till sekreterare och Theo valdes till justerare

3. Kort presentation av matematiska ämnesrådet (MÄR) för Sanna.
Cecilia och Disa representerar programstudenter och grundutbildningsstudenter
och Theo representerar fristående studenter på högre nivå.
Sanna gick igenom vissa rättigheter vi har som studentråd, t.ex. rätten till en
kanal på institutionens hemsida och rätt till möteslokal. Det föreslogs att
studenter kanske ska sitta med i beredningsorgan och inte bara i IS där besluten i
stort sätt redan är tagna och bara klubbas igenom.
Vi fick även information om ett nytt mötesforum för studenter vid den
naturvetenskapliga fakulteten; ”naturvetarnas studentrådsträff”. Forumet ska
fungera som komplement till fakultetsrådet och ta upp frågor som berör mer än
en av institutionerna. Det är även till för att göra grundutbildningsstudenters röst
hörd då doktorander tenderar att ta över diskussioner. Ordförande bör vara med
men även Disa och Theo var välkomna.
Sedan pratades det om kåren och hur det kommer förändras när kårobligatoriet
avskaffas. Man kan sitta med i studentråd utan att vara med i kåren och man
kommer även få fortsatt hjälp om man blir diskriminerad eller blir anklagad för

plagiat. Det är mycket som fortfarande verkar oklart men mer raka svar kommer
i vår.

4. Hemsidan
Moodlesidan är klar och alla inloggade har tillgång. MÄR-mailen är även fixad
och alla mail skickade till den ska vidarebefodras till medlemmarnas
mailadresser. Frågan hur vi ska kunna skicka ifrån den kvarstår. Kårhemsidan
ska göras till en kopia av moodlesidan, liknande information ska finnas på båda
sidorna. Theo ska utbildas så att han kan bli redaktör för sidan och därmed göra
dessa förändringar. Cecilia och Disa kan t.ex blir skribenter.

5. Info från/om grupperna vi sitter i
I fakultetsrådet har det diskuterats om huruvida studenter bör kunna tenta upp
sina betyg. Inom MÄR var det delade åsikter. Theo tyckte att det alltid gynnar
ens kunskapsutveckling att man är beredd att plugga något igen och att man lär
sig så mycket mer då.Cecilia och Disa tycker att det bara kommer öka
betygshetsen. Men problemet består i att studenter som läser på SU men har
kurser tillsammans med KTH inte har samma konkurenskraft då studenter på
KTH får möjlighet att tenta upp betygen men inte studenter från SU. Denna
fråga drevs på mest av doktoranderna.
Det finns en ledig supleantplats i grundutbildningsrådet och vi ska fundera på
om vi vill delta. Grundutbildningsrådet diskuterar generella frågor om
grundutbildningen och bereder frågor för fakultetsrådet.

6. Programstudenterna
Både programstudenter och fristående studenter bör få mer information om vilka
kurser de kan läsa och hur det schematekniskt fungerar. Disa och Cecilia ska ta
detta vidare. Om inget gehör fås ska vi vända oss till prefekten.
Vi tänkte även att vi skulle kunna presentera MÄR på de programträffar som
äger rum.

7. Övriga frågor
Inga klara besked angående utskrifterna går att få. Vi satte nu stopp för frågan
om utskrifterna.

8. Nästa möte är 12 maj 13:00.

