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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2016-04-12 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Sammanträdesrum Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Anders Forsgren, Vice skolchef
Gunnar Tibert, GA
Sandra Di Rocco, Prefekt Matematik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Dan Zenkert, Prefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Tommy Ohlsson, FA
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Olof Edholm, Prefekt Teoretisk Fysik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Helene Rune, Administrativ chef
Michael Hanke, Vice GA
Carl-Anders Carlsson, studeranderepresentant
Simon Edström, studeranderepresentant
Natalia Orellana, HR-funktionsansvarig

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar inga synpunkter.
2. Information/anmälningar
KTHs reviderade utvecklingsplan behåller alla kvantitativa mål förutom de redan uppnådda som höjs
något. Några få mål sänks (t ex antalet betalstudenter och strategiska universitetspartners) eftersom
dessa mål varit för högt satta från början.
ICT-avdelningen som flyttar till SCI-skolan vid årsskiftet skall inkluderas i SCIs utvecklingsplan.
Nomineringar till GG-priset skickas till vicerektor Arne Johansson med cc till Leif före 28/4.
Utredningen om forskarkarriär kommer på remiss inom kort.
Sabbatical samfinansieras av institutionen, inte av skolnivån. Olika formuleringar anger ofta ”skolans
samfinansierar/bidrag” vilket är missvisande då skolan inte avsätter pengar för någon samfinansiering.
Samtliga medel fördelas ut till institutionerna som själva fördelar och bestämmer om samfinansiering.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anders redogör för olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se
skolrådsprotokoll: https://www.kth.se/sci/intra/om-skolan/protokoll
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4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Teoretisk fysik: interna diskussioner om KISTA-flytten pågår inom institutionen.
I sommar ger man en kurs i relativitetsteori tillsammans med Gävle högskola, målet är 1000 studenter,
hittills är 400 anmälda.
Matematik: Har varit lyckosamma i anslag från Wallenberg. 21 ansökningar är inskickade till VR.
Kurt Johanssons Scholarship har förlängts ytterligare 5 år.
12 ny DR-tjänster är annonserade, 8 postdoc börjar efter sommaren.
Tenta-admin samt exp flyttar till TR8 för att få mer utrymme för den kommande expansionen samt
en bättre effektivitet inom tentaadmin.
27 maj kommer Andrew Wiles och föreläser på KTH, sal F1. Mer information kommer.
Tillämpad fysik: 18 ansökningar är inskickade till VR, interna diskussioner om KISTA-flytten pågår
inom institutionen.
Hållfasthetslära: Mekanik: Fysik: Felix Ryde har fått GGs stora pris, interna diskussioner om KISTA-flytten pågår inom
institutionen.
Farkost och Flyg: 5. GA-frågor
Kursutvärderingsverktyget LEQ är gemensamt för KTH men blir en rekommendation och inte ett
tvång att använda. Det är ett standardiserat kursutvärderingsverktyg som förordas av
studentrepresentanterna.
Anvisningar har tagits fram för studenter som vill göra examensarbete utanför sitt ämnesområde.
Antalet disciplinärende med mobiltelefoner inblandat har ökat. En facebook-sida har startat som delar
programkoder, vilket kan leda till plagiat.
”Civilingenjör/Läkare”-gruppen har träffat 4 studenter som läser båda utbildningarna på eget bevåg.
KTH tillgodoräknar KI-resultaten generöst medan KI är mycket restriktiva med tillgodoräknande av
KTH-resultat.
Ett internt kvalitetsutvärderingssystem förbereder för en extern utvärdering av KTHs utbildningar.
6. Information från studeranderepresentant
THS har en ny ordförande som heter Vide Richter kommer från Energi och Miljö-programmet.
Ett event för masterstudenter kommer att anordnas av studenterna.
En förfrågan från studentrepresentanterna om att vara med på institutionens ledningsgruppsmöten tas
upp. Frågan diskuteras kort, slutsats institutionernas ledningsgrupper behandlar inte GRU-frågor i
någon större utsträckning varför studentrepresentant inte känns motiverat. Däremot kan det i andra
grupperingar, t ex studierektorerna ev vara värdefullt att ha med studentrepresentant.
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7. FA-frågor
Den webbaserade E-ISPn kan inte användas av SCI då beslutkedjans alla nivåer inte ryms i systemet.
8. Administrativa frågor
En genomgång av volymer, arbetssätt och ledtider för den gemensamma tentamenssamordningen
presenterades. Detta ligger till grund för de deadlines och rutiner som tagits fram inför denna
samordning. Mötet diskuterade de nya förutsättningarna.
Avslutningsvis fastslog skolchefen att framtagna rutiner och deadlines ska gälla fr o m H16 vid den
gemensamma tentamenssamordningen. Rutiner och deadlines bifogas.
9. Information om förbättrad anvisning och blankett för anmälan av tillbud och arbetsskada
Katarina Tersmeden, HR-specialist och Leif Svanblom, internkonsult fysisk arbetsmiljö informerade om
förbättrade anvisningar samt blankett för anmälan av tillbud och arbetsskada med anledning av
Arbetsmiljöverkets inspektion av KTH. Se bif ppt.

10. Övriga frågor
Policy för bisyssla kommer att diskuteras vid ett kommande miniledningsgrupp.
Vid pennan
Helene Rune
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