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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

{{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")          }} 

 

Diarienummer: 

J-2021-3185 1.1

Beslut om Forskarutbildningsorganisationen vid EECS-skolan  

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Skolchefen beslutar att från den 2022-01-01: 

 Förlänga Håkan Hjalmarssons förordnande som forskarutbildningsansvarig till 2022-
06-30 till en omfattning om 10% 

 Förlänga Ana Rusus förordnande som vice forskarutbildningsansvarig till 2022-06-30 
till en omfattning om 25% 

Utse följande personer till vice forskarutbildningsansvariga: 

 György Dan, fram till 2022-06-30 till en omfattning av 20% av heltid 

 Erik Fransén, fram till 2022-06-30 till en omfattning av 20% av heltid 

 Lars Jonsson, fram till 2022-06-30 till en omfattning av 20% av heltid. 

Vidare beslutar skolchefen att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ovanstående personer med 
uppdrag att utreda en förändring av skolans forskarutbildningsorganisation med avseende på 
ansvarsområden för FA, Vice FA respektive PA i forskarutbildningsprogram i syfte att skapa: 

 Bättre förutsättningar för kvalitetsarbete 

 Jämnare fördelning av arbetsbelastningen mellan befattningshavare 

Arbetsgruppen skall också föreslå namn på befattningshavare till de befattningar som föreslås 
inrättas. Arbetsgruppen leds av forskarutbildningsansvarig Håkan Hjalmarsson. Arbetsgruppen 
skall lämna rapport till skolchefen senast 31 maj 2022. Skulle behov uppstå att förändra skolans 
eller KTHs delegationsordning för att åstadkomma de förändringar som är nödvändiga skall 
arbetsgruppen rapportera detta så snart som möjligt. 

Ärendet 

Förordnanden för skolans forskarutbildningsansvarig samt vice forskarutbildningsansvariga 
löper ut 2021-12-31. Under diskussioner i syfte att hitta ersättare har framkommit att 
arbetsuppgifterna för FA och Vice-FA är mycket omfattande, och att det är svårt att inom 
tilldelat utrymme hitta tid för både långsiktigt kvalitetsarbete, operativa frågor samt hantering 
av problem och personalärenden. Vidare finns skillnader i arbetssätt inom skolans 
forskarutbildningsämnen som leder till olik arbetsbelastning. Där föreligger även skillnader 
gällande ansvar och arbetssätt för Programansvariga inom forskarutbildningen.  
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Detta beslut har fattats av skolchef Sonja Berlijn efter föredragning av vice skolchef Lars 
Nordström. Närvarande vid beslutet var forskarutbildningsansvarig Håkan Hjalmarsson.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Sonja Berlijn, skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Lars Nordström, vice skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

 
 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

Håkan Hjalmarsson, EECS 
Ana Rusu, EECS 
György Dan, EECS 
Erik Fransén, EECS 
Lars Jonsson, EECS 

Kopia till:  
 
Skolledningen EECS 
Doctoral education support, EECS 
Marianne Lundin, EECS 
Kommunikationsenheten, EECS 

Expeditionsdatum:  
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