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Lärare, matematik 
Studievägledare 
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Studierektor för grund- och avancerad nivå 

Denis Gaidashev utses till sekreterare. 
Katarina Hedman utses till justeringsperson. 

4) Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

5) Information: uppgifter av programrådet 

Diskussionen om hur samarb te m d andra programråd och masterpro
gram måste genomföras. tbildning 1-dar n förklarar vem ansvarar för 
vilken del av studieplanen o h vad är spe ifika ansvar av programrådet i 
dataanalys. 

6) Kursplaner 



2 

• 1MS041, Introduktion till Data Science: Kursplanen tänkas att vara för de
taljerad, programrådet förslår att förkorta mål och innehål, byta behörigheter 
och specificera antal hp för olika delar av examinationen. 

• 1DL002, Data etik och rätt: Programrådet föreslår att förkorta innehålet 
och tilläga en examinationsform (aktiv deltagande i seminarium). 

• 1MA232, Linjär algebra Il: Kursplanen diskuteras och tillstyrkas. 

• 1MA324, Flervariabelanalys: Kursplanen diskuteras och tillstyrkas. 

• 1MA322, Gunder av matematisk analys: Kursplanen diskuteras och till
styrkas. 

• 1 MS042, Teoretiska grunder till Data Science: Kursplanen diskuteras, 
programrådet rekommenderar att Matematiska Institutionen sänker kursens 
nivå att göra de11 tillgänglig till alla studenter i Data Science. 

• 1DL010, Artificiell intelligens: Kursplanen diskuteras, programrådet tänker 
att kursen överlappar med andra kurser, men kommer att ges enligt den 
nuvarande kursplanen vid första tillfälle, och revideras vidare vid behov. 
Kursplanen tillstyrkas. 

• 1 TD069, Data Engineering I: Kursplanen diskuteras. Studierektor bes att 
revidera tekniska termer på svenska. 

• 1TD075 Data Engineering Il: Kursplanen diskuteras. Studierektor bes att 
revidera tekniska termer på svenska. 

• 1RT747, Förstärkningsinlärning: Kursplanen diskuteras och tillstyrkas. 

• 1TD064, Högprestanda- och parallellberäkningar: Kursplanen diskuteras, 
programrådet rekommenderar att kurplanen revideras. 

• 1MS031, Bayesiansk statistik DS: Kursplanen diskuteras, programrådet 
rekommenderar att kurplanen revideras. 

7) Nästa möte 

Programrådet ska träffas två gånger innan sommaren. Programansvarig ska 
skapa en doodle. 
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8) Övrigt 

Programrådet vill veta om IT institutionens och fakultetens planer angående 
beräkningsresurser. Programansvarig ska kontakta ämneskoordinatorn. 

Studievägledaren rapporterar om stor antalet frågor från sökande. Processen 
ska utvärderas. 

9) Meddelanden 

10) Mötet avslutas 

'Vid protokollet Justeras 

Matteo Maganani Katarina Hedman 
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