Möte med Matematiska ämnesrådet (MÄR), 2012-04-25. Närvarande: Anders Björkström, Disa
Hansson, Gustav Jonzon, Erik Lundberg, Samuel Lundqvist (saknas ett namn!). Samuel höll i mötet
och Gustav antecknade. Anteckningarna justeras av MÄR.
Uppsamlingstentor. MÄR lyfter i IS frågan om uppsamlingstillfällen för omtentor i matematisk
statistik, liknande det som finns för matematik.
Jourhavande amanuens/Allmän handledning. Denna bör inkludera matematisk statistik. Det är
önskvärt att kunskapsområden för respektive assistent annonseras. Önskemål kom om nya tide r,
gärna runt lunch. Det vore bra att förlägga handledning på B-kurser direkt efter föreläsningarna.
Föreläsningstid. Samuel frågade studentrepresentanterna vad de skulle tycka om att eventuellt
börja föreläsningar 12.45, men det ansågs inte vara en så bra ide.
Självständiga studie r/sommarkurser. Det är bra om föreläsningsanteckningar läggs upp på
kurshemsidorna. Videoföreläsningar på B-kurser i matematik håller på att ordnas. ”Khan Academy”
nämndes som inspiration.
Anonymitet i samband med tentor. Det är bra om listorna finns hos tentavakten snarare än att
anslås vid ingången för att stärka anonymiteten något. Det är bra om tentavakterna dubbelkollar
nummer då det har hänt att det inkommit två tentor med samma nummer.
Utlämning av tentor. Lärarna bör rekommendera studenterna vid tentautlämning att inte ta med
tentan därifrån och de är missnöjda med rättningen. Detta bör även meddelas på tentaomslaget.
Tentor, övrigt. Tentavakterna bör vänta med att börja städa tills dess att tentatiden är över för att
undvika stress hos studenterna. Tentor till kurser som det är sannolikt att studenter läser parallellt
(kurser på samma nivå) bör försöka schemaläggas så att det är åtminstone en vecka mellan tentorna.
Övrigt. Det påpekades att det ibland är dålig luft i sal 32. Detta kan åtgärdas genom att justera
ventillationen.
Elementen i datasalarna låter så mycket att studenter ibland drar ut sladdarna för att få ro.
Institutionen fixar städ- och diskredskap till hus 5. Primärt städar studenterna själva. Gustav lyfter
frågan om att lägga till mikrovågsugnarna i hus 5 som ett område vis institutionens årliga städdag.

