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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2016-01-19 kl. 15:15

Plats för mötet

Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, 1,5 tr.

Närvarande:

Leif Kari, Skolchef
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Laszlo Fuchs, Prefekt Mekanik
Dan Zenkert, Prefekt Farkost och Flyg
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Tommy Ohlsson, FA
Olof Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Gunnar Tibert, GA
Michael Hanke, Vice GA
Helene Rune, Administrativ chef
Seija Liedes, Skolekonom
Carl-Anders Carlsson, studeranderepr

Frånvarande:

Anders Forsgren, Vice skolchef

1. Föregående möte
Inga kommentarer från föregående möte.

2. Information/anmälningar
En ny studeranderepresentant är utsedd, Carl-Anders Carlsson från Flygsektionen.
Leif går igenom de dokument som bifogats kallelsen. Varken Anders eller Leif kunde vara med vid det
centrala ledningsgruppsmötet. Konstateras att bilagan ”Budgetunderlag 2017-2019” innehöll en sida
som handlar om annat.
Ett nytt system som ska ersätta BILDA är upphandlat. Systemet heter CANVAS. Någon har dock
begärt överprövning av upphandlingen varför ett utslag från detta måste avvaktas innan systemet kan
tas i drift. GA kommer att ansvara för den pilot som ska göras med anledning av systemets införande.
Kjell Carli har utsetts till KTHs representant i SUHF beträffande ev initiativ i flyktingfrågan.
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3. Uppdatering av myndighetskapitalprojektet
Av skolans förslag är det satsningen på Rymdtekniklaboratoriet som gått vidare. I ursprungsförslaget
skulle även EES-skolan vara delaktig i denna satsning men de avstod då deras MK är negativt. Av den
anledningen görs satsningen lokalt vid SCI-skolan.
De föreslagna satsningarna på biträdande lektorat vid matematik resp tillämpad fysik diskuterades.
Finansieringen av MK-satsningarna sker genom att UF drar hela beloppet för satsningarna från
skolans MK, därefter delas beloppen ut för satsningarna på årsbasis. Detta görs för att skolan ska
sträva efter ett nollresultat.
4. Fakultetsförnyelse och jämställdhet

5. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Matematik: Letar sakkunniga till Brummer & Partners-professuren. Ett lektorat i finansmatematik
resp bitr lektorat i Optimeringslära är utlyst.
En lärare vid matematik har erhållit ERC Consolidated Grant.
Tillämpad fysik: Biträdande lektorat på gång med anledning av MK-satsningen.
Hållfasthetslära: Mekanik: Ansökningstider för tre biträdande lektorat förlängs. Två befordringsärenden avvaktas.
Teoretisk fysik: Ett biträdande lektorat är utlyst. En gästprofessor från Amherst/USA kommer till
institutionen under våren.
Fysik: Farkost och Flyg: Tjänsteförslagsnämnden angående Flygprofessuren sammanträder i februari.

6. GA-frågor
Programutbudet diskuteras centralt. Statistik som jämför nya program i förhållande till söktryck har
tagits fram. Svårt att utläsa hur man vill styra, troligtvis att breda ingångar är bättre. En första rapport
kommer i februari. Slutrapport förväntas i mars.
Farkostteknik har haft ett kollegium med JML-tema.
Ansökningarna till skolans mastersprogram har ökat kraftigt, se bif.
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Waclaw Gudowski har genomfört en e-tentamen och delar gärna med sig av sina erfarenheter.
Vice GA har intervjuat skolans PA om internationalisering och kommer att ta fram en strategi för
detta arbete inom skolans program.
Vice GA kommer att representera SCI-skolans program vid olika mässor i Kina och Indien.

7. Information från studeranderepresentant
THS inställning till programutbudsutredningen är att man är positiv till bredare ingångar men vill ha
mer valfria kurser i programmen.
8. FA-frågor
Verksamhetsuppdraget för antalet doktorandexamina 2013-2016 är redan uppfyllt!
UKÄ och SCB har efterfrågat uppgifter om hur stipendiater är finansierade
FA efterlyser uppgifter angående mobilitet för examinerade doktorander under 2015. Frågan har gått
ut till DR-PA i nuläget saknas uppgifter från Fysik, Teknisk mekanik, Matematik och Tillämpad
matematik.
Inget nytt om UKÄs utvärdering av FoU.
Angående kinesiska stipendiater skall underlag vara Kerstin Gustafsson, skolkansliet tillhanda senast 4
februari kl 15:30.
9. Administrativa frågor
En KRIS-pärm har sammanställts och delades ut till samtliga prefekter. Pärmen finns också i digitalt
format på skolans intranät, här:
http://www.kth.se/sci/intra/sakerhet-och-kris/krisparm-1.620397
Internrevisionens rapport gicks igenom. Adminchefen vill besöka till resp institutions ledningsgrupp
och göra samma dragning som ett led i åtgärdsplanen.
Arbetet med samordnad tentamensadministration på skolan går framåt. Under våren kommer
undertecknad att göra en närmare presentation av detta upplägg.
Vid pennan
Helene Rune

