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Erik sammanfattar möten med IS/GB/Fakultetsrådet

1.1

Institutionsstyrelsen

Det som berör studenter på grundutbildningen var att besult fattades om uppsamlingstentor i matstat gk  i aug/dec-jan.

Sannoliketsteori 3 och Linjära

statistiska modeller får omtenta redan i augusti 2012.
Matstatkurser på masternivå  studierektorn i matstat kan efter förfrågan
anordna extra omtenta i uppsamlingsperiod eller under mellanliggande år.

1.2
1.2.1

Grundutbildningsberedningen
Ny kurs

Paradoxer inom sannolikhetsteori
1.2.2

 ny kurs på grundnivå (ges på engelska).

Ny struktur för masterutbildningen

Ett nytt masterprogram i matematik bildas, gemensamt med KTH, med start
hösten 2013. Detta program ersätter nuvarande masterprogam i matematik på
SU. Matematiska institutionen kommer att ansvara för detta program.
På examensbeviset kommer att innehålla både SU:s och KTH:s loggor.

1.2.3

Räknemiss i budgetprocessen

De naturvetenskapliga institutionerna hade fått 14 miljoner för lite (de senaste
två budgetåren?). Två av dessa miljoner kommer att stanna inom GB, resterande
12 kommer att fördelas till institutionerna.
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1.2.4

Diskussion av studieprestationer på grundutbildningen

Studierektorn i matematik konstaterade att utbildningen bl.
med att locka till sig starka elever.

a.

har problem

Institutionen har faktultetens sämsta

genomströmning.
Inga konkreta beslut fattades för att komma till rätta med detta.

1.3

Fakultetsrådet

Problem med att få in kursutvärderingar  främst att eleverna inte besvarar
enkäter tillräckligt ofta.
Mat. inst. ska lägga upp utvärderingarna på nätet framöver.
Klagomål framfördes från studentrepresentanten att personalen på instutitutionen uttrycker sig för mycket i termer av svaga/starka eller bra/dåliga
studenter.
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MÄR nästa läsår

2.1

Sammansättning nästa läsår

Niklas Livchitz och Yrin Eldfjell har visat intresse för engagemang i MÄR nästa
läsår.
Disa planerar att avgå som Ordförande, kan eventuellt medverka som studentrepresentant. Erik har visat intresse för att ta över posten som ordförande.
Philippe Goldmann har ej visat intresse för fortsatt deltagande nästa läsår.
Ett uppstartsmöte ska hållas i början av nästa termin.

2.2

•

Frågor att driva
Kursschema och tentaschema för mat.

stat.

skulle behövas  som på

matematik.

•

Förslag:

medvara på uppropet/introduktionen för Matematik I för att

värva medlemmar och informera om verksamhet.

•

Uppdatera hemsidan. Lägg till ett dokument över vad MÄR har åstadkommit detta läsår. Lägg ner MÄR:s hemsida hos kåren och låt den länka
till hemsidan på matematik. Erik ansvarar för detta.

•

Webbföreläsningar  frågan har enligt MÄR:s uppfattning för låg prioritet
hos institutionen. Speciellt efterfrågas föreläsningar i matstat.

•

Sommarkurser som håller tillräckligt hög nivå för att inkluderas i examen,
gärna även inom matematisk statistik.
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2.3

Fått igenom

•

Uppsamlingstentor.

•

Nya möbler till datorsalarna.

•

Nya mikrovågsugnar.

•

Uppsamlingstentor i matstat.

•

Kursutvärderingar i matematik läggs ut på nätet.

•

Kursutvärderingar i matematisk statistik är nu samlade  nns i kopiatorrummet vid Björkströms rum.

•

Upprättat en god dialog med institutionen, återkommande möten med
studierektorerna, studievägledarna och kåren.

•

Tillgång till datorsalar under helger (tillgång ges av studierektorn vid
förfrågan).
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