Mötesprotokoll 21 november 2012
Matematiska ämnesrådet, Stockholms universitet

Närvarande:

Yrin Eldfjell, Erik Lundberg

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

 2. Medlemsfrågor
Närvaron är otillfredställande. På försök kommer en påminnelse att skickas via
SMS ett par dagar innan nästa möte, utöver nuvarande utlysning via e-post.

 3. Grundutbildningsmötet och möte med fakultetsrådet
Inget av direkt relevans för MÄR togs upp vid dessa möten.

 4. ISmötet 7 november 2012
Från MÄR:s håll närvarade endast Erik Lundberg, Niklas Livchitz var frånvarande. Erik redogör för mötet.
Martin Sköld (studierektor matstat) föreslog att kurserna Försäkringsredovisning, Nationalekonomi för aktuarier, Försäkringsjuridik för aktuarier I,
samt Försäkringsjuridik för aktuarier II inte längre ska gå att läsa som fristående

kurser, utan bara kunna läsas av studenter på masterprogrammet Försäkringsmatematik (Aktuarieprogrammet). Detta motiveras med att restriktionen fören-

klar administrationen och att det förhindrar studenter på andra program att
plocka enkla poäng.
Den främsta invändningen mot denna begränsning var att det skulle försvåra
för yrkesverksamma matematiska statistiker att läsa dessa kurser. MÄR:s representant röstade mot förslaget. Förslaget bordlades.
En annan fråga som togs upp var bristen på incitament att bedriva förbättringsarbete i grundutbildningen. Till första ISmötet VT13 ska åtgärdsförslag
tas fram.
De fyra matematikkurser på avancerad nivå som är obligatoriska för antagning till masterprogrammet i matematik ska i fr. o. m. nästa läsår ges på distans,
med en termins förskjutning mot ordinarie tillfälle. Webbföreläsningar kommer
att läggas ut.
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 5. Förslag att lägga fram vid mötet med institutionen nästa vecka
•

Uppföljning av frågor som togs upp vid förra mötet med institutionen (27
sept. 2012); se tidigare mötesprotokoll. Även uppföljning av frågor från
MÄRmötet 5 sept 2012, då de inte kunde tas upp vid förra mötet med
institutionen p. g. a. frånvaro.

•

Tavelskrapor eller annan torkutrustning till samtliga föreläsningssalar för
att göra tavlorna skrivbara snabbare och texten mer lättläst.

•

Tydligare information om amanuenstider (både på kurshemsidor och på
institutionens hemsida).

•

Salsschema utanför varje sal vore önskvärt, så att studenterna vet hur
länge de kan nyttja salen.

•

Referensföreläsningsanteckningar på nätet för alla kurser, vilket skulle
underlätta för studenter som inte har tillgång till egna anteckningar för
vissa föreläsningar. Även om det exakta innehållet varierar från år till år
bör det ändå ge en bättre ngervisning om innehållet än vad den formella
(kortfattade) kursbeskrivningen gör. Dessa anteckningar kan också vara
av intresse för studenter som utvärderar huruvida de vill gå en viss kurs.

•

Rent allmänt mer material på kurshemsidorna.

 6. Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas fredagen den 30 november kl. 12.45 utanför cafét
som vanligt.

Vid pennan
Yrin Eldfjell

