Mötesprotokoll 5 september 2012
Matematiska ämnesrådet, Stockholms universitet

Närvarande:

Yrin Eldfjell, Erik Lundberg, Marika Welander och Andreas Åström.

 1. Utseende av sekreterare och justerare
Yrin Eldfjell utsågs till sekreterare och Erik Lundberg till justerare.

 2. Medlemsfrågor
Disa Hansson avgår som ordförande. Rådet utser Erik Lundberg som ny ordförande.
Elias Batu har visat intresse för medlemskap, vi hoppas att han kan närvara på nästa
möte.
Marika Welander och Yrin Eldfjell är nya medlemmar.
Niklas Livchitz var frånvarande, rådet hoppas höra från honom angående fortsatt
medlemsskap.

 3. Administrativa frågor rörande MÄR:s möten och hemsida
Beslut om ansökan om ”fikapengar” har fattats.
Yrin Eldfjell ska i fortsättningen ansvara för underhåll av rådets hemsida.

 4. ISrepresentant
Niklas Livchitz och Erik Lundberg kommer att representera rådet på möten med Institutionsstyrelsen under läsåret.

 5. Grundutbildningsmötet
Erik redogör för det senaste mötet.
Ett beslut fattades om att starta ett masterprogram i matematik. Kravet på 60 hp
matematik/matematik–relaterade poäng ströks eftersom det var ”förvirrande”.
Specificering av begreppet matematikbesläktade ämnen ska ske.
I betygskriterier ska det gå att utläsa om det är möjligt att komplettera betyget Fx
till E.
Ny kurs: Paradoxer i sannolikhetslära och matematisk statistik.
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 6. Uppföljning
Fler studenter känner nu till att det finns uppsamlingstentor.

 7. Frågor att driva under innevarande läsår
• Sommarkurser. Rådets fokus bör ligga på att införa (flera av) befintliga distanskurser under sommarterminen.
• Salsscheman utanför salarna vore önskvärt.
• Samlingsdokument med krav för respektive examina.
• Rådet ska undersöka om nuvarande amanuenstillfällen är tillräckliga.
• Kursen Linjära statistiska modeller borde delas upp i två. Räkneuppgifter behövs.
• Eftersom Statistisk inferensteori inte är ett krav för försäkringsmatematik eller
finansmatematik borde den ej vara obligatorisk på kandidatprogrammet.
• Kursutvärderingar för matstat borde finnas på nätet.
• Tentor med bas– och problemdel kan leda till orimliga betyg, som t.ex. ett E med
en poäng från ett A eller att 49/60 poäng ger ett F. En rättvisare tentakonstruktion
efterfrågas.
• Labbarna i Analys av kategoridata borde bli ett separat moment om 1,5 hp.
• Samtliga matstatkurser: formelsamling borde ges ut innan tentan, så att det inte
blir ett lotteri vilka formler man har tillgång till under tentan.
• Utförligare kursbeskrivningar skulle kunna väcka intresse för kurser hos fler studenter och underlätta välinformerade val.
• Erik Lundberg ska undersöka status för schema över alla tentatillfällen för matstat.
• Större avstånd mellan tentor för kurser som avses att läsas parallellt. 3–5 dagar
vore rimligt.
• Spåna metoder för att få jämnare svårighetsgrad på tentorna.
• Gunnar Andersson bör informeras om att tentasvar som är likvärdiga med lösningsförslaget till tentan måste ge full poäng.
• 10 poängsfrågor på tentor kan leda till godtycklig rättning, 4–5 poäng vore bättre.
• Anonymare tentor – nummerlapparna ligger nu ofta kvar vid tentanten under
skrivningen och namnlistorna sitter uppe när examinatorn besöker tentasalen för
att besvara frågor. Striktare rutiner efterfrågas.
• Uppmuntra att föreläsningsanteckningar för fler kurser läggs upp på hemsidan.
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 8. Nästa möte
Under nästa rådsmöte kommer rådet att förbereda sig inför kommande möte med institutionen. Erik Lundberg kallar till möte när en lämplig tid hittats.

Vid pennan
Yrin Eldfjell

