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  Närvarande:  Tom Britton (ordf), Pavel Kurasov, Andrzej Szulkin, Martin Tamm, Yishao Zhou, 
  Martin Sköld, Joanna Tyrcha, Samuel Lundqvist (pp 1-20), Disa Hansson, Niklas  
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    § 1.   Närvarorätt  
   Ej åtgärd. 
 
   § 2.   Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Samuel Lundqvist till justeringsperson. 
 
§ 3.   Godkännande av föredragningslistan  
Besluts att ta p 15 före p 13 på föredragningslistan. 
 
§ 4.   Föregående mötesprotokoll  
Antecknades att förslaget om examinationsgrupper på Matematik I och B-kurserna i § 11  
ej skulle bordläggas utan bifallas ,men med uppdrag till Samuel Lundqvist att justera förslaget  
för Analys III.  
 
§ 5.   Anmälningsärenden 
Prefekten anmälde att 
-   Lärarförslagsnämnden föreslår Pieter Trapman och Michael Höhle, som nya lektorer i 

  matematisk statistik.   
 

  § 6.   Information om ekonomisk uppföljning per 120630  
  Kerstin Königsson informerade (bilaga 32). Uppdrogs att återkomma till Samuel Lundqvist  
  med närmare specificering avseende driftskostnader och bidragsmedel. 
   
  § 7.   Information om HÅS och HÅP per 120630 
  Kerstin Königsson informerade (bilaga 33). 
 
  § 8.   Förslag om antagningskommitté för forskarutbildningen i matematik 
  Beslut enligt bilaga 34. Delegerades till Boris Shapiro att utse deltagare i antagningskommittén  
  och redovisa detta vid nästa möte med IS. 
 
  § 9.   Förslag till examinatorer för läsåret 12/13, avdelningen matematik 
  Beslut enligt bilaga 35, med smärre ändringar av Samuel Lundqvist. 
 
 
 
 
 
   
   



 
 
 
 
 
 
§ 10.  Förslag till examinatorer för läsåret 12/13, avdelningen matematisk statistik 
Beslut enligt bilaga 36 med smärre ändring av Martin sköld. 
 
§ 11.  Förslag om ändring av förkunskapskrav för examensarbeten i matematik 
Beslut enligt bilaga 37 med smärre ändring avseende Masterexamen av Samuel Lundqvist  
och Yishao Zhou. 
 
§ 12.  Förslag om obligatoriskt seminarium på Kandidatprogrammet i matematik 
Beslut enligt bilaga 38 med tillägget att det även gäller kandidatprogrammet i biomatematik. 
   
§ 13.  Förslag till kursplan för generiska kurser med fyra olika kursplaner som namnger 
fördjupning i smalare ämnen i matematiken 
Förslaget tillstyrktes avseende fyra kurser med rubriceringen Valda ämnen i matematik I-IV  
(bilaga 39). 
 
§ 14.  Förslag om ny kursplan för kursen Spektralteori – Introduktion till matematiska  
metoder i kvantmekanik, 7,5 hp 
Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 40 med smärre ändringar av Samuel Lundqvist. 
 
§ 15.  Förslag om ny kursplan för kursen FE3623 Matematiska metoder för ekonomer, 7,5 hp 
Beslut enligt bilaga 41. 
 
§ 16.  Beslut om individuell studieplan för utbildning på forskarnivå för Hannes Malmberg 
Beslut enligt bilaga 42. 
 
§ 17.  Beslut om individuell studieplan för utbildning på forskarnivå för Kristoffer Spricer 
Beslut enligt bilaga 43 med smärre ändringar av studierektor för forskarutbildningen i matematisk 
statistik. 
 
§ 18.  Beslut om individuell studieplan för utbildning på forskarnivå för Ekaterina Fetisova 
Beslut enligt bilaga 44. 
   
§ 19.  Åtgärder för bättre miljö, arbetsmiljö och jämställdhet/jämlikhet, stående punkt 
Önskemål från studeranderepresentanterna om fler cykelställ i området vid hus 5. 
Uppdrogs till Kerstin Königsson att ta upp frågan med hyresvärden, Akademiska hus vid nästa 
möte om en vecka. Fråga uppkom om fönsterrenoveringens tidplan  men än vet vi inte exakt när  
det påbörjas i hus 6. Information om detta kommer ut i veckobrev. 
   
 § 20.  Övriga ärenden 
 Diskussion om fördelning av rörlig resurs för egen forskning och kursutvecklingsarbete. Till  
 nästa möte med IS beslöts att uppdra till institutionens ledningsgrupp att komma med förslag  
 till kriterier för hur rörlig resurs med pedagogisk utveckling ska bedömas. Vidare uppdrogs till 
 Samuel Lundqvist, Martin Sköld och Martin Tamm att utarbeta strategi för kursutveckling och  
 ge förslag till budget för lärarnas tidsåtgång per år för detta. Även det stora arbetet med  
 distansutbildning, måste ingå i planeringen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Efter diskussion om kurser på D-nivå uppdrogs till Yisaho Zhou och Samuel Lundqvist att till 
 nästa möte med IS se över våra avancerade kurser i relation till samarbetet med KTH och ge 
 förslag till beslutshantering för dessa kurser.  Prefekten ska sedan vidarebefordra vårt beslut till  
 KTH. 
  
  § 21.  Nästa möte 
   Onsdag den 7 november kl 09.00. 
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