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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2015-03-17 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum på AlbaNova.

Närvarande:

Leif Kari, skolchef
Mark Pearce, prefekt fysik
Helene Rune, administrativ chef
Laszlo Fuchs, prefekt mekanik
Dan Zenkert, prefekt farkost och flyg
Boualem Djehiche, proprefekt matematik
Sören Östlund, prefekt hållfasthetslära
Ingeborg Löfgren, informationsansvarig
Olof Edholm, prefekt teoretisk fysik
Peter Unsbo, prefekt tillämpad fysik
Karin Dyne Wernberg, ekonomiansvarig
Rebecca Staffas, studeranderepresentant
Michael Hanke, vice grundutbildningsansvarig
Gunnar Tibert, grundutbildningsansvarig

1. Föregående möte
Inga kommentarer från föregående möte.
2. Information/anmälningar
•
•
•

•
•
•

Hur skolorna arbetar med strategiska rådet gås igenom på KTH:s ledningsgrupp. Katja
Tollmar Grillner är från 1 april 2015 adjungerad i SCI-skolans strategiska råd.
Årlig bibliometrisk uppföljning kommer göras varje år. Mer info att skicka till forskarna:
https://intra.kth.se/forskning/arlig-bibliometrisk-uppfoljning-1.549239
Resultat från enkäten om internkommunikation på KTH. Jämförelse med andra universitet
kommer i slutet av april. En av slutsatserna: det behövs stöd till chefer att placera beslut osv i
ett sammanhang så att de inte behöver uppfinna hjulet var och en för sig. Överlag var det bra
resultat på SCI-skolan.
Lägesrapport Riksidrottsuniversitet/Sport Campus Sweden. Leif har skickat in till rektor vad
skolan gör inom sport/idrott.
Nya rekryteringskommittéer och rekryteringsnämnder. Anders har skickat ett förslag från
skolan. Kurs kommer.
I AAE-arbetet kom det fram att universitetsförvaltningen ska presentera sig på KTH:s
ledningsgrupp. Åsa Ankarcrona presenterade avdelningen för kommunikation.

3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Biträdande lektoraten är på gång. De två tjänster som SCI föreslog har gått vidare efter
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Fakultetsrådets granskning. Annonsering sker i mars.
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Farkost och Flyg: Dan har varit på hearing i Fakultetsrådet angående professur i Flygteknik.
Befordringsärenden på gång.
Tillämpad fysik: Befordringsärenden på gång.
Fysik: En docentpresentation just genomförd, två på gång. Förbättrad arbetsmiljö, alla har fått nytt
skrivbord.
Mekanik: Befordringsärenden på gång.
Teoretisk fysik: Matematik: Befordringsärenden på gång.
Hållfasthetslära: 5. GA-frågor
-Ansökan om programmet teknisk matematik är inskickad till utbildningsutskottet. Både positiva och
negativa yttranden har kommit från andra skolor.
-Ansökan om programmet Joint Master i Railway Engineering med Illinois är på gång.
-GRU-internat som handlade om e-lärande var lyckat. Det ska göras en strategi för e-lärande.
- Det tar mycket tid för master-PA att jobba med meritvärdering osv kring rekryteringen. Gunnar
jobbar med att ständigt förenkla processen.
6. Information från studeranderepresentant
-Tentavecka.
-Jobb för vissa studenter med öppet hus 22 och 23 mars i D- och E-huset.
-30 mars har sektionen middag för kvinnliga presumtiva sökanden. Stort intresse, man har bland
annat besökt gymnasieskolor. Open-studenter deltar också.
7. FA-frågor
Tommy Ohlsson deltog inte i detta möte.
8. Administrativa frågor
-Administrativa personalen är på konferens lunch till lunch 24 mars-25 mars. Agenda: skolans
värdegrund, mål, framtid.
-Skolfest 28 april.
-Dan upplever att nya rekryteringssystemet är riktigt bra. Enkelt att betygssätta, man får upp person
för person, man slipper papper. Flera vid mötet instämde.

V
Vid pennan
Ingeborg Löfgren

