Mötesprotokoll 25 mars 2013
Matematiska ämnesrådet, Stockholms universitet

Närvarande:

Yrin Eldfjell (ledamot), Erik Lundberg (ordf.), Marika Welander

(ledamot)
 1. Utseende av sekreterare och justerare

Yrin Eldfjell utsågs till sekreterare, Marika Welander till justerare.

 2. Arbetsmarknadsdagen 10/4

Gustav Jonzon har schemalagt MÄR och Sigma preliminärt till 15.00-15.30
onsdagen 10/4. Erik Lundberg kan inte närvara den tiden. MÄR ska tillfråga
Niklas Livchitz om han kan hålla en kort presentation om MÄRs verksamhet,
alternativt se om det går att hitta en tid som passar oss bättre.

 3. Nya idéer

Webwork-uppgifter på er kurser. Övningarna ger en bra bild över hur väl man
hänger med i kursen.

 4. Förberedelse inför kommande möte med institutionen

•

Det står nu att uppsamlingstentorna i matematisk statistik ges vid behov, men IS-beslutet anger att de ska schemaläggas i förväg oavsett.

•

Ska det nnas omtentor i maj för period 1-kurser?

•

Fråga vad inst. anser om rekommendationer om vidareläsning i allmänhet.

•

Tydligare information om upplaga/ISBN av kursböcker efterfrågas.

•

Hur går det med tavelskraporna?

•

Tydligare information om tentaåterlämning och omtentor på kurshemsidorna.

•

Vad hände med anställningen av webbredaktör för institutionens hemsida?

•

Uppföljning av sommarkurser - vad hände med Algebra och kombinatorik?
Och inspelning av webbföreläsningar?
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•

Vad hände med salsscheman?

•

Uppföljning av er föreläsningsanteckningar på hemsidorna.

•

Bra att mer kurslitteratur nns tillgänglig som PDF:er på hemsidan.

•

Hur går det med mikrovågsugnarna?

•

Analys av kategoridata  nns det några hinder för en uppdelning?

•

Formelsamlingar före tentan  Erik har mejlat föreläsare som vägrat meddela formelsamling på förhand.

•

Linjära statistiska modeller saknar räkneuppgifter trots att sådana kommer på tentan  vore bra om det infördes.

•

Tillgänglighet för kursutvärderingar  vad är planerat?

•

Bas- och problemdelsuppdelade tentor  nns det en plan för standardisering?

•

Skulle institutionen kunna informera om sjukskrivningsregler för studenter?

 5. Nästa möte

Möte med institutionen måndagen 15/4 kl 13.00.

Vid pennan
Yrin Eldfjell

