Årsrapport 2007-2008 – Masterprogrammet i matematikk, UiO.
Når det gjelder hoveddelen av rapporten for denne perioden vises det til
egenevalueringen fra programledelsen, som ble skrevet i mars 2008 i forbindelse med
den periodiske programevalueringen.
Vi vil her bare supplere egenevalueringen med et par punkter som angår
virksomheten i tidsrommet mars-august 2008.
I begynnelsen av april ble det avholdt et informasjonsmøte for interesserte
bachelorstudenter om de tre masterprogrammene ved MI. I første del av møtet ga
programlederne en presentasjon av programmene og en masterstudent fortalte om
hvordan det oppleves å være masterstudent hos oss. I annen del ble det gitt mulighet
til å gå rundt og snakke med representanter for de forskjellige forskningsgruppene ved
MI og CMA. Dette møtet ble godt besøkt og ga håp om at søkningen til
masterprogrammet i matematikk ville holde seg i det minste på nivå med fjorårets.
Dessverre ble det en liten nedgang, med bare fem studenter som begynte i høst (2 av
de som hadde takket ja møtte ikke opp av ukjent grunn). I tillegg har en LAP-student
blitt innfaset og begynt på sin spesialisering i matematikk i høst.
Vi hadde også tatt opp tre selvfinansierende utenlandske studenter, men ingen av de
viste seg ved semestrets begynnelse. Selv om alle våre masteremner tilbyes på
engelsk dersom ønskelig (bortsett fra “LAP-emnet” MAT3000/4000) er fremdeles
mesteparten av programmets web-sider bare tilgjengelig på norsk. Vi lurer derfor på
om det kan ha bidratt til at disse studentene ikke ble fristet til å komme hit (de hadde
antageligvis også fått tilbud fra andre universiteter). Vi har ønsket oss og er blitt lovet
at disse sidene skulle bli gjort tilgjengelig også på engelsk, men det lar vente på seg.
I løpet av våren 2008 ble uteksaminert 7 masterstudenter i matematikk. Karakterene
på masteroppgaven fordelte seg på 3 A’er, 2 B’er , en C og en D. Studielengden
ligger i snitt på 2.5 år. Forsinkelsen hos fire av de syv skyldes sykdom og/eller
deltidsarbeid. Dessuten ble 2 LAP-studenter ferdige i vår med sin spesialisering i
matematikk, med h.hvis B og C på sine oppgaver.
Blindern, 30. 09.2008.
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