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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2016-09-27 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Anders Forsgren, Vice skolchef
Gunnar Tibert, GA
Anna-Karin Tornberg, Avdelningsledare NA/Matematik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Sebastian Stichel, Proprefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Tommy Ohlsson, FA
Patrik Henelius, Prefekt Teoretisk Fysik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Michael Hanke, Vice-GA
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Carl-Anders Carlsson, studeranderepresentant

Frånvarande:

Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Sebastian Lourdudoss, MNF/ICT
Natalia Orellana, HR-funktionsansvarig

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar; påpekande att Pål Efsing är adjungerad professor.
2. Information/anmälningar
Från KTH-LG:
Rektor avtackas den 9 november. Inbjudan gäller hela KTH.
ICT-utredningen av Gunnar Landgren behandlar utvecklingen av ICT-sektorn. Miljöapproachen är
helt frånvarande vilket har påpekats.
Semida Silvera höll ett anförande om KTHs samarbete med Brasilien. Det som berör vår skola direkt
är flygverksamheten där Dan Zenkert är strategiskt ansvarig. Dan Henningsson är första svenska
gästprofessorn i Brasilien inom flygområdet. Satsningen ”Science without borders” är slut, ingen
ytterligare finansiering finns. Dock finns potential för fortsatt samarbete.
Dekanus Katja Grillner talade om ett nytt ”verktyg” för att öka antalet KTH-studerande att åka på
utbytesår, ett s k Certificate for Global Compentece. Vilket innebär et särskilt diplom för att ha
studerat utomlands.
Nomineringar inom Idrottsvetenskap och Skog och Natur skickas med kallelsen kan vara av särskilt
intresse för Mekanik-området.
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3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anders gör en statusrapportering av olika anställnings- och befordringsärenden inom skolan.
Åtta docentärenden under behandling. Anställningsordningen kommer att ses över och ändras
marginellt.
Beträffande olika rekryterings- och befordringsärenden, för detaljerad info se skolrådsprotokoll:
http://www.kth.se/sci/intra/skolans-ledning/olika-organ/strategiska-radet-sc/protokoll

4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
MNF/ICT: ej närvarande.
Mekanik: ej närvarande.
Farkost och Flyg: Fredag 7 oktober ges information om medarbetarundersökningens resultat för
hela institutionen.
Fysik: Underlag finns för att kalla Christer Fuglesang till professor inom Astronautics.
Förslag till en affilierad fakultet diskuteras med Westinghouse.
Tillämpad fysik: Kista-bestlutet är fattat.
Teoretisk fysik: Lönesamtal på gång. Ett avancerat skrivbord på väg att upphandlas.
Hållfasthetslära: har köpt in fyra nya skrivbord 
Matematik: Alla lönesamtal klara. Kandidat ett och två till Brummers & Partnersprofessuren har
tackat nej. Förhandlingar pågår med kandidat nummer tre.

5. GA-frågor
SCI-skolan når målet med 60 betalande studenter. Förra året kom 27 st nya betalande, i år kommer 62
st betalande.
GA får många frågor från studierektorerna angående beslutet om återanställning efter 67år.
Vem äger frågan att hantera konsekvenserna av detta beslut? Enligt skolchef är det ett gemensamt
ansvar för skolchef, prefekter, avdelningsledare, studierektorer, GA m fl.
Uppflyttningsregeln måste lyftas med tanke på rätten att begära upp den sista tentamen före examen.
För närvarande är hanteringen orimlig då man kan fortsätta på masterprogram trots flera oavslutade
kurser från kandidatnivån.
6. Information från studeranderepresentant
Inget att informera om.
7. FA-frågor
Måndagen 26/9 hade SCI-skolan ett möte med representant från UF angående e-ISP införande. SCIskolan har påtalat behovet av att ytterligare en roll/nivå måste finnas i systemet för att möta
verksamhetens behov. Detta har inte beaktats med motiveringen att det skulle bli ”synnerligen

MINNESANTECKNINGAR
Ledningsgrupp SCI

Ev. dokumentnummer
2016-09-27

Ev. diarienummer

Sida
3 (3)

kostsamt” att göra denna modifiering i systemet. Kostnaden motsvarar uppskattningsvis 100 000 sek.
SCI-skolan är beredd att stå för denna kostnad om det blir nödvändigt. SCI-skolan kommer att
avvakta med implementering av eISP-systemet tills dess kravet är tillgodosett och modifieringen
genomförd. Skolchefen kommer formellt att meddela SCI-skolans ståndpunkt till prodekanus och
förvaltningschefen.
De reviderade ämnesstudieplanerna är klara och inskickade.
Ett nytt beslut om examinatorer på kurser på DR-nivå har fattats av FA. Beslut om examinatorer skall
fattas inför varje läsår vilket inte har gjorts tidigare.
Ev kommer KTHs regelverk att revideras så att examinatorer på kurser på DR-nivå måste vara
docenter. Detta kan innebära att flera nuvarande examinatorer inte längre är behöriga som
examinatorer på DR-nivån.
En av två hedersdoktorer som promoveras vid årets högtid kommer från SCI-skolan, Manfred
Lindner, Max-Planck Institutet för Kärnfysik i Heidelberg
8. Administrativa frågor
HR-ansvarig efterlyser input från prefekterna angående handlingsplanen kopplad till resultaten från
medarbetarundersökningen. Antingen kan man göra en skolgemensam insats alternativt
institutionsvisa satsningar.
Programkansliets chef Caroline Boivie Ekstrand slutar och går över till UFs avdelning AUA.
Seija går igenom den nya VIS-rapporten för prefekter och avdelningsledare. Rapportern släpps om
några veckor.
9. Övriga frågor
Nästa skolråd är planerat den 18 oktober.

Vid tangenterna Helene
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