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Mötesprotokoll (20/5-2020), Programråd Data Science 
Master

Närvarande med rösträtt
Matteo Magnani (Masterprogramansvarig, ordinarie)

Andreas Hellander (Lärarrepresentant IT, ordinarie)

Olle Gällmo (Lärarrepresentant IT, ordinarie)

Ivar Bennemo (Studentrepresentant)

Benny Avelin (Lärarrepresentant Matematik, ordinarie)

Närvarande utan rösträtt
Liselott Dominicus van den Bussche (Studievägledare)

Ärenden
Mötet öppnas

Val av sekreterare och justerare

Benny Avelin valdes som sekreterare

Ivar Bennemo valdes som justerare

Godkännande av protokoll 20-03-24

Protokoll godkändes

Rapport från IT inst

Data Mining kursen, vi kan inte ändra förkunskapskraven då kursen 

ligger på andra program (Computer Science / STS). Förslaget är att 

kolla om det istället går att skapa en ny kurs på IT, med samläsning 

kring Data Mining 5HP.

Security and privacy, kursen har inte någon kursplan. Division of 

computer systems, har hand om den och har gjort en skiss. Andreas 

Hellander vill ha en modul med privacy preserving machine learning. 

Docs director of studies kan följa upp.

Vetenskapliga visualiseringar. Det finns tecken på att vi ta bort 

scientific computing, ska gå bra enligt Anders Hast.

Numerical Linear Algebra, det verkar gå bra

Info och diskussion om kurs: projekt i data science tillsammans med ett 

annat program

Matteo informerar: 

Master in bioinformatics and molecular biology stark preferens för 

P1, men de stödjer projektkursen.

Water engineering, har redan en i P2

Energy systems engineering, har redan en projektkurs

Informatics and media, under diskussion

Beslutet är att öppna för två 7.5hp kurser och ge den två gånger, för att 

kunna samarbeta med 1,2,3,4.

Förslag att prata med software engineering project management 
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kursen för samarbete i projektkursen.

Rapport från matematiska inst

Dennis är frånvarande så rapporten uteblir

Förslaget från tidigare möte var att “Analys av kategoriska data” kan 

ges istället för “teoretisk statistik” vartannat år. Benny tar ansvar för att 

kolla upp vilka år dessa ges och om det finns en möjlighet att modifiera 

“Analys av kategoriska” så den passar DS programmet.

Rapport från studievägledare

Det kommer att tilldelas mer studievägledare så att det räcker. Liselott 

och Carl kommer att dela, Liselott jobbar mer med migration och Carl 

mer med kurser och karriär. De behöver samarbete med Matematik, 

ex.vis. Olga. 

90% fte (Full Time Employee) tilldelas, men de har flexibla procent, och 

det finns utrymme för mer. Carl kan bara ta 20% (då han är doktorand).

De vill gärna få till en till person som kan hjälpa till.

Det är många frågor från studenterna. Många frågor kring Covid. 

Tiden som krävs för att göra ISPs kommer att ta mindre tid än för andra 

kurser då det inte finns så mycket valbara.

Introduktion till nya studenter och lärare

Studenter

Det finns färdiga scheman för sociala aktiviteter på it master-

program, http://www.it.uu.se/student/welcome_masters

Liselott förbereder för ett möte mellan programansvariga kring 

aktiviteter och bokning av tider för evenemang

Lärare

Förslag att införa en lärardag för lärare på programmet, för att 

kunna hjälpa synergier, förslag att boka detta veckan innan första 

kursen börjar alternativt skicka en doodle.

Förslag att ha överbryggningsmöten mellan lärare i övergången i 

olika perioder

Matteo undersöker om det finns pengar på programmet för att 

organisera en studentdag.

Översyn av urvalskriterier och formulär

I punktlistan göra klart att poänglistan är inklusiv, dvs 80 hp dv 

inkluderar 15 hp computer science och matematik

Diverse synpunkter införs i formuläret, exempelvis att vissa länder har 

inget examensarbete på sitt kandidatprogram.

Övriga frågor

Andreas informerar att det nu finns en arbetsgrupp för 

infrastrukturbehov för undervisning av beräkningstunga kurser på både 

IT och matematik. 

Det finns möjlighet att samarbeta med Essence.

Nästa möte

Matteo skickar en doodle för nästa möte

Ett andra möte måste ske 25 september - 26 oktober

Mötet avslutas

http://www.it.uu.se/student/welcome_masters


Sekreterare Benny Avelin Justerare Ivar Bennemo

Matteo Magnami
Ordförande Matteo Magnani




