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Delegation administrativ studierektor för grundutbildning Tillämpad 
fysik 
 
Gäller från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 
 
Prefekt delegerar till Åsa Hansson i egenskap av administrativ studierektor för grundutbildningen vid 
institutionen för Tillämpad fysik, KTH att:  
 
• Ta emot och behandla synpunkter om GRU-administrativt stöd från lärare 
• Ge stöd till institutionens studierektor och ta fram underlag (t.ex. statistik) för diverse 

projekt 
• Vara kontaktperson till schemaavdelningen under lokalboknings-, läs-, och 

tentamensschemaläggningsprocessen 
• Bevaka uppgifter i LADOK samt anmäla förändringar och uppdateringar till LADOK-

enheten 
• Ansvara för institutionens KOPPS-arbete med alla därtill hörande uppgifter 
• Administrera reservantagningar till nätkurser 
• Delta i GRU-möten samt informera om GRU-admin när behov finns 
• Agera administrativ samordnare av examensarbeten 
• Initiera och bevaka beställningar av kurslitteratur 
• Ta fram examinatorslistor för kommande läsår i samarbete med studierektor samt se till att 

SCI-skolans kansli erhåller listan 
• Arkivering av tentamina och relevant kursmaterial 
• Säkerställa att allt underlag för LoT kommer in, struktureras upp och lämnas till 

studierektor för bearbetning 
 
 
 
________________________ 
Oscar Tjernberg 
Delegerande prefekt 

 
 
 
 

 
Delegationen mottagen:  
 
 
      
________________________     
Åsa Hansson     
Utbildningsadministratör, Fysikadministrationen     
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