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 STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
 
 
 
 Protokoll fört vid Institutionsstyrelsens sammanträde onsdag den 21 april 2010 
 
 
 Närvarande: Mikael Passare (ordf), Tom Britton (pp 1-5, 7-15), Gudrun Brattström,  
 Peter Strömbeck,  Andrzej Szulkin, Torbjörn Tambour  (pp 1-5, 7-18), Joanna  Tyrcha (t o m p 15), 
 Ola Hössjer  (t o m p 16), Riitta de Zalenski, Theo Backman, Cecilia Lövkvist,  Christine Jost  
 Närvarande suppleant: Marianne Lindfors, Erland Ekheden (t o m p 15) 
 Frånvarande: Disa Hansson 
  
 
   § 1. Närvarorätt 

Ej åtgärd. 
 
§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Riitta de Zalenski till justeringsperson. 
 
§ 3. Godkännande av föredragningslistan  
Godkändes. 
 
§ 4. Föregående mötes protokoll och per capsulam-beslut 
Ej åtgärd. 
 
§ 5. Anmälningsärenden 
Prefekten anmälde att 
- ett ”Memorandum of Understanding” upprättats med universitetet i Dar es Salaam angående 

inrättandet av en gemensam forskarskola i matematik. Ännu återstår frågan om finansiering 
och föreståndarskap, 

- i november kommer en temadag om Omar Khayyam att arrangeras gemensamt med 
institutionen för Orientaliska språk, 

- doktoranden Ivan Martino har bytt till Torsten Ekedahl, som huvudhandledare och Torbjörn 
Tambour, som biträdande handledare. 

Tom Britton anmälde att 
-     Martin Sköld förordats till ny lektor i matematisk statistik av lärarförslagsnämnden. 
      

  § 6.  Förslag beträffande prefekt och ställföreträdande prefekt för perioden 20100801-20130731 
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 14.  
   
  § 7.  Förslag om utbud av högre kurser i matematik 2010/2011 
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 15. Uppdrogs till prefekten att utse huvudlärare för kurserna. 
 
  § 8.  Förslag till kursplan för inrättande av kursen Matematiken bakom kryptologi, 7,5 hp 
  Förslaget tillstyrktes och kursnamnet Krypteringsmatematik förordades. Uppdrogs till Rikard 
  Bögvad och Gudrun Brattström att göra smärre justeringar i kursplanen, bilaga 16. 
  
  § 9.   Beslut om kurslitteratur för kursen Matematiken bakom kryptologi, 7,5 hp 
  Beslut enligt bilaga 17. 
 
  § 10. Beslut om ny kurslitteratur för kursen Kombinatorik III MM8011, 7,5hp 
  Beslut enligt bilaga 18. 
 
  § 11. Förslag till ändringar i kursplan för Förberedande kurs i matematik 
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 19. Uppdrogs till Samuel Lundqvist, Gudrun Brattström och 
  Peter Strömbeck att skriva ett missiv, som ska bifogas förslaget till ändringar i kursplanen . 
 
 
 



 
 
 
 
 
  § 12. Beslut om ny kurslitteratur för Förberedande kurs i matematik 
  Beslut enligt bilaga 20 med tillägget att ett avtal ska skrivas för författarna till kurslitteraturen. 
 
  § 13. Förslag till ändringar av utbildningsplan för Masterprogram i finansmatematik och 
  finansiell ekonomi, 120 hp 
  Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 21. 
 
  § 14. Beslut om byte av kurslitteratur i kursen Statistiska modeller, MT7002 
  Beslut enligt bilaga 22. 
   
  § 15. Beslut om individuell studieplan för Pasha Zusmanovich 
  Beslut enligt bilaga 23. Uppdrogs till prefekten att be studierektor i forskarutbildningen i 
  matematik att undersöka om eventuellt obligatoriska kurser saknas för att få ut doktorsexamen.       
 
  § 16. Prioritering av utlysning av professorsanställning 
  Efter en genomgripande diskussion enades styrelsen om att förorda att en anställning som  
  professor i matematisk logik utlyses. Uppdrogs till ledningsgruppen att utföra smärre justeringar i 
  den tidigare beslutade anställningsprofilen och sedan översätta den till engelska. (Bilaga 24.) 
 
  § 17. Utvärdering av Matematik I 
  Torbjörn Tambour informerade. Prim-gruppen på MND är villiga att åta sig uppdraget att göra en 
  utvärdering av kursen. Uppdrogs till Torbjörn Tambour att i samråd med kursutvecklingsgruppen  
  utforma vårt uppdrag och att begära en offert på beräknad tidsåtgång för Prim-gruppens arbete. 
 
  § 18. Rationalisering av kursutbudet 
  Uppdrogs till Martin Tamm (smk), Christian Gottlieb, Torbjörn Tambour och Joanna Tyrcha att  
  återkomma med ett förslag till översyn av kursutbudet till nästa styrelsemöte. 
 
  § 19. Förslag till justeringar av antal timmar som anslås för några undervisningsuppgifter 
  Beslut enligt bilaga 25 med tillägget att det bör gälla fr o m VT 2010 och att ingen ändring görs nu 
  angående seminariekursen. 
 
  § 20. Förslag till ny verksamhetsplan 2010 
  Beslut enligt bilaga 26 med smärre justeringar. Noterades att institutionens ansvarsgrupper bör 
  finnas upptagna på vår hemsida. 
   
  § 21. Nästa möte 
  Onsdag den 9 juni, kl 09.00 med åtföljande gemensam lunch. 
 
 
 

Vid protokollet   
 
 

Marianne Lindfors 
 
 

Justeras      Justeras 
 
 

Mikael Passare     Riitta de Zalenski  


