
Motivering*för*en*utlysning*av*en*tidsbegränsad*adjunktstjänst*i*matematisk*statistik!
!
Matematisk!statistik!är!en!avdelning!inom!institutionen!för!matematik!vid!SCI8skolan.!!
Avdelningen!har!för!närvarande!9!lärartjänster!(varav!en!biträdande!lektor!på!heltid!och!en!
annan!biträdandelektor!vars!tjänst!delas!jämt!mellan!!avd.!matematik!och!matematisk!statistik!
samt!en!lektor!som!endast!jobbar!deltid!och!inte!ämnar!att!öka!det!den!närmaste!tiden).!Avd.!för!
matematisk!statistik!!ger!grundkurser!inom!alla!civilingenjörsprogram,!samt!fortsättningskurser!
för!mastersprogram!främst!i!finansiell!matematik!inom!programmet!för!tillämpad!matematik!
och!beräkningsmatematik!samt!industriell!ekonomi.!Under!de!senaste!åren!har!ett!flertal!
pensionsavgångar!skett!och!även!om!nyrekrytering!också!har!gjorts!så!finns!ytterligare!behov!av!
rekrytering!för!att!klara!undervisningsuppdraget.!Detta!trotts!att!!en!ökning!av!
undervisningsmängden!hos!befintlig!personal!också!har!skett,!särskilt!gäller!detta!handledning!
av!examensarbeten!både!på!kandidat!och!master8nivå.!!På!avd.!Matematisk!statistik!examineras!
varje!år!ca!42!!respektive!75!studenter!på!examensarbetets8!respektive!kandidatexamensnivå.!!
!
After!sommaren!2017!så!kommer!det!att!finnas!3!professorer,!2!lektorer,!1,5!biträdande!
lektorer,!1!adjunkt!och!en!lektorsom!är!!tjänstledig!på!50%!vid!avdelningen.!Dessutom!har!vi!
nyligen!upptäkt!möjligheten!att!en!lektor!kan!sjukskriva!över!en!längre!tid!eller!går!ner!till!
mindre!än!60%!i!tjänst!under!läsåret!201782018.!!!
!
Sista!rekryteringen,!på!två!lekortjänster,!har!lett!till!anställning!av!bara!en!!!ny!lektor,!som!börjar!
1!maj!2017!och!är!inräknad!i!tjänsterna!ovan.!En!ny!rekrytering!för!upp!till!två!lektorer!är!under!
planeringsfas!och!vi!hoppas!att!tjänsten!kan!annonseras!direkt!efter!sommaren.!Det!finns!alltså!
behov!av!minst!en!ytterligare!lektor!tills!de!nya!lektorer!kommer!att!vara!på!plats.!Av!den!
anledning!söker!vi!tillstånd!för!en!anställning!av!en!vikarierande!adjunkt!under!perioden!20178
08801!till!2018806830!(12!månader).!!
!
Tidsperiod:!2017808801!till!2018806830!(12!månader).!
!
Finansiering!

Tjänsten!kommer!att!finansieras!av!GRU!medel!som!genereras!genom!undervisningen!i!
matematisk!statistik.!!

Jämställdhetsperspektiv!
Avdelningen!för!matematik!är!traditionellt!mansdominerad.!Det!gäller!även!ämnet!
internationellt,!men!särskilt!i!Sverige.!För!närvarande!finns!det!tre!kvinnliga!lektorer!på!
avdelningen.!Vi!har!!varit!framgångsrika!vid!den!senaste!rekryteringen!och!anställt!en!kvinlig!
lektor.!
!
Utlysning:!
Tjänsten!kommer!att!utlysas!via!Nordic8Math8Job.!!!
!
Potentiella*sökande:!
Jörgen!Säve8Söderbergh!(matematisk!statistik!SU)!har!visat!starkt!intresse!att!söka!tjänsten.!
Senast!KTH!utlyste!en!adjunktstjänst!så!kom!det!in!ett!stort!antal!ansökningar.!Vi!förväntar!oss!
även!denna!gång!ett!stort!antal!ansökningar.!!
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Anställningsprofil för adjunkt i matematisk statistik  
 
Ämnesområde 
Matematisk statistik  
 
Ämnesbeskrivning 
Matematisk statistik  
 
Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår att undervisa i kurser på grundnivå i matematisk statistik för 
civilingenjörsstudenter, vilket framförallt omfattar att vara examinator samt att hålla föreläsningar samt att 
handleda examensarbeten på kandidatnivå. 
 
Behörighet 
Behörig att anställas som adjunkt är den som har  

• avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har 
motsvarande kompetens, 

• yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de 
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt  

• visat pedagogisk skicklighet. 
 
Bedömningsgrunder 
 
Den ämnesmässiga skickligheten och yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad och relevant för 
anställningens innehåll.  
 
Av högsta betydelse är att den sökande har  

• goda kunskaper och undervisningsvana i matematisk statistik,  
• dokumenterad pedagogisk skicklighet och förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt,  
• förmåga att undervisa på svenska. 

 
 
Det är även av betydelse att den sökande har 

• förmåga att arbeta väl i lärarlag, 
• förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och 

utvecklingsarbete,  
• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- 

och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet. 
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-------- Vidarebefordrat meddelande --------  
Ämne: två affilierade professor på Matematik 

Datum: Mon, 20 Mar 2017 14:09:44 +0100 
Från: Prefekt <prefekt@math.kth.se> 

Till: Dekanus <dekanus@kth.se> 
Kopia: kbroms@kth.se, Anders Forsgren <andersf@kth.se>

 

 
Hej Katja!  
 Jag kontaktar dig angående två affilierade professorer vi skulle vilja ordna på Matematik institutionen. 
 Affilieringen är tänkt för  Per‐Gunnar Martinsson och Konstantin Mischaikow. 
 
Bakgrund: 
 
B&P professors utlysning har attraherat  toppkandidater som, efter lång förhandling och 
av  familjeskäl, har tackat  nej till tjänsten. 
De två  topprankade kandidater var Per‐Gunnar Martinsson och Konstantin Mischaikow. Jag 
bifogar protokollet från rekryteringsnämnden  
för B&P‐professuren inklusive sakkunnigutlåtanden samt Martinssons och Mischaikows ansökningar. 
Brummer & Partners satsning för en professur i analys av komplexdata har nyligen ändrats till en satsning 
för att finansiera  ett Math‐Data‐Labb på institutionen för Matematik. 
 
Labbet ska ledas av en styrelse. Styrelsens ordförande ska vara Per‐Gunnar Martinsson och de två 
andra  ledamöterna kommer att vara 
Konstantin Mischaikow och en intern ordförande för labbet (som  snart ska rekryteras).  
 
Verksamhet: 
 
Per‐Gunnar och Konstantin kommer att  aktivt leda DataLabbet, vilket innebär att 
‐ de planerar och beslutar om labbets budget, aktivititet och tjänster 
‐ de är på plats en viss tid per termin (1‐2 veckor) 
‐ de ordnar tillsammans med föreståndaren  ett  stort  internationellt symposium varje år 
‐ de deltar  som  konsulter i utvecklingen av ett nytt master‐spår inom Data Science. 
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Kort om  kandidaterna: 
 
‐ Per‐Gunnar Martinsson:  
Professor i Oxford 2017‐ 
Tidigare professor och nu visiting professor, U. of Colorado 2017‐ 
Bifogar hans c.v. 
 
‐ Konstantin Mischaikow 
Distinguished Professor, Rutgers U., 2011‐ 
AMS fellow 2014‐ 
Advisory board for Physical Sciences in Oncology Network, Columbia 2016‐ 
Bifogar hans c.v. 
 
 
Vi på Matematik ser deras affiliering som  ett viktigt strategiskt steg mot en internationellt 
berömd verksamhet i Matematik inom analys av komplexdata. 
Jag hoppas vi kan gå vidare med det. 
 
 
Best	Regards	/	Med	vänliga	hälsningar	
		
		
Sandra	Di	Rocco	
professor,	Head	of	department	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐		
KTH,	Department	of	Mathematics	
S‐10044	Stockholm,	Sweden	
dirocco@kth.se	
work:	 46	87907168	mobile:	 46	739847168	
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Susanna Lundgren                     1(1) 
Slottsvägen, 612 83 Finspång, Mobiltel. 072-702 37 04 
e-post: susanna.lundgren@siemens.com 

Brief Curriculum Vitae for Susanna Lundgren (born Carlsson) 
 
Profile: 
 

PhD specialized in solid mechanics, structural mechanics and 
dynamics. I have a strong theoretical, numerical and experimental 
background, as well as experience of education and project lead. 

Employments:  
2006 -  
Siemens Industrial 
Turbomachinery, Finspång 

Specialist, Senior calculation engineer 
The work as a senior calculation engineer at Siemens means 
performing advanced analyses and FE-calculations simulating 
inelastic material behaviors, contacts, high temperatures, transient and 
dynamic behaviors, for evaluation of component lives. 

2005 – 2006 
Reinertsen Sverige AB, 
Stockholm 

Consultant 
Full time working for Siemens, see work description above. 

2005 
Semcon Sweden AB, Göteborg 

Consultant 
I was full time working for Siemens, see work description above. 

2001 – 2004 
ÅF-System AB, Kista 

Consultant 
Calculation engineer.  

1995 – 2000 
Department of Solid 
Mechanics, Royal Institute of 
technology (KTH) 

PhD Student 
During my PhD studies I acquired great knowledge of research 
methodology. Except for research, there were obligatory courses of 
60p (corresponding to 1½ years of studies).  

1994 – 1995 
Femprog AB, Stockholm 

Consultant 
Calculation engineer.  

 

Exams: 
1995 – 2000 Doctor of Science, Department of Solid Mechanics, The Royal Institute 

of Technology, Stockholm. (Licentiate Degree, May 1998) 
Title of Doctoral Thesis: 
On Indentation Methods for Characterization of Inelastic Materials 

1989 - 1993 MSc Program: Vehicle Engineering, KTH. 
Specialized in: Applied Mechanics.  

 

Publications: P.-L. Larsson and S. Carlsson 
 
S. Carlsson, S. Biwa and 
P.-L. Larsson 
S. Carlsson and P.-L. Larsson 
 
 
S. Carlsson and P.-L. Larsson 

"On Microindentation of Viscoelastic Polymers", Polymer 
Testing 17, 49-75, 1998. 
"On frictional effects at inelastic contact between spherical 
bodies", Int. J. Mech. Sciences 42, 107-128, 1999. 
"On the determination of residual stress and strain fields by 
sharp indentation testing part I: Theoretical and numerical 
analysis", Acta Materialia 49, 2179-2191, 2001. 
"On the determination of residual stress and strain fields by 
sharp indentation testing part II: Experimental investigation", 
Acta Materialia 49, 2193-2203, 2001. 

Supervisor for master 
thesis projects: 
 

L. Ramamoorthy 
 
J. Söderman and G. Årre 

Blade-Disk Attachment Analysis using Sub-modeling 
Technique, 2013. 
Finite Element Evaluation of Compressor Blade-Stator 
Rubbing Forces with Blade Tip Geometry Variations, 2016. 

 












	Adjunktsvikarie_mat-stat-2017
	affilierade, mat
	Ansökan om förlängning av affilierad fakultet för Henrik Wentzel
	SusannaLundgrenCV
	AffilieradFakultet_SusannaLundgren_2017-03-17 A

