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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2015-09-15 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum Freja, TR8

Närvarande:

Leif Kari, skolchef
Anders Forsgren, vice skolchef
Gunnar Tibert, GA
Sören Östlund, prefekt Hållfasthetslära
Peter Unsbo, prefekt Tillämpad Fysik
Helene Rune, administrativ chef
Anna-Karin Burström, HR
Laszlo Fuchs, prefekt Mekanik
Rebecka Staffas, studeranderepresentant
Olle Edholm, prefekt Teoretisk Fysik
Tommy Ohlsson, FA
Sandra Di Rocco, prefekt Matematik
Dan Zenkert, prefekt Farkost och Flyg
Mark Pearce, prefekt Fysik
Karin Dyne Wernberg, EKO

1. Föregående möte
Inga kommentarer från föregående möte.
2. Information/anmälningar
Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år. Själva remissen saknades i
utskicket. Leif undersöker om han har fått den och vidarebefordrar. Utredningens förslag är bl.a. att
inte dra ned ytterligare på fristående kurser. Ett annat förslag är att dubbelexamen endast ska kunna
utfärdas om programmet går på två olika lärosäten. Det ska inte längre vara möjligt att ta ut två
examen från ett lärosäte som grundar sig på samma studiemeriter. Det skulle för KTH innebära att
man inte kan ta ut både en mastersexamen och en civilingenjörsexamen. Ett ytterligare förslag är att
lärosäten ska utfärda examensbevis när studierna är fullgjorda, det ska inte behöva initieras av
studenten.
Elektorsvalen är klara, se bifogad fil.
KTH Global hålls 23-25 september. Syftet är att uppmuntra våra studenter att studera utomlands
The Kavli Prize – the call for nominations for the 2016 Kavli Prizes open on September 1, 2015.
Closing date is December 1 (se bilaga)
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Call for Nominations – senast 8 december 2015: Albert Einstein World Award of Science and José
Vasconcelos World Award of Education 2016.
Hedersdoktorer har utsetts på KTH, se bilaga.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Shervin Bagheri och Jan Dufek har blivit befordrade till lektor. Egor Babaev, Ying Fu, Björn Önfelt,
Martin Viklund, Erik Lindborg och Nicholas Apazidis ansöker om befordran till professor.
Lisa Prahl Wittberg har haft docentpresentation 9 sept. och Stefan Wennmalm ska hålla presentation,
inget datum bestämt ännu.
Lilian Mathiesen kommer att anställas som biträdande lektor i Matematik under våren.
Patrick Henning kommer att anställas som biträdande lektor i Numerisk analys i november.
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Mekanik: Tillämpad fysik: Stefan Hell har utsetts till hedersdoktor på KTH efter nominering från
institutionen. Två nomineringar förbereds till Wallenberg Academy Fellows.
Hållfasthetslära: Matematik: 12 nya doktorander till institutionen.
Teoretisk fysik: Förbereder nomineringar till Wallenberg Academy Fellows.
Fysik: Institutionen hade rektorsbesök förra veckan. Förbereder 3 eller 4 nomineringar till
Wallenberg Academy Fellows. Förberedelserna är igång inför astronaut-besöket och Mark håller
öppen föreläsning om neutronstjärnor 15 sept.
Farkost och Flyg: Institutionen hade rektorsbesök förra veckan.
5. GA-frågor
Go Globals utbildningsplaner för HT16 är nu satta. Man kan nu ansöka om civilingenjörsexamen
även om man väljer ett program utan platsgaranti.
Öppen ingång har genomgått en transformation. Inga studenter behöver längre komplettera oavsett
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vilket program man kommer in på.
När det gäller den internationella strategien behöver vi kartlägga vilka program som har möjlighet att
ta emot fler externa studenter för att kunna rikta marknadsföringen.
6. Information från studeranderepresentant
Mottagningen har gåt bra och de nya masterträffarna blev lyckade.
7. Inbjuden gäst: Xun Wang KIR – Information om KTH-CSC programmet
Xun Wang presenterar KTH-CSC programmet. Kinesiska staten kompletterar fr.o.m. 1 september
samtliga CSC-doktorander med fullt stipendium i 48 månader med en bench fee på 3000kr/mån.
Hanteringen av detta ska ske centralt.
8. FA-frågor
FA-PA möte 17 sept.
9. Administrativa frågor
Riksrevisionen har idag gjort en ”flygande besiktning” på grundutbildningsadministrationen. Man har
tagit stickprov på arkivlistor för betygsinläggning i LADOK.
En incident har inträffat vid en föreläsning. En student har stört ordningen på en föreläsning på en
stor kurs. KTH:s jurister och säkerhetsavdelning har inte bistått med något stöd eller hjälp. Vi driver
frågan att få studenten avstängd.
Förslag på datum för ledningsinternat kommer att skickas ut inom kort.
10. Övriga frågor
Vid pennan/
Anna-Karin Burström

