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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2017-09-12 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Anders Forsgren, Vice skolchef
Sandra di Rocco, Matematik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Jonas Faleskog, Vice-FA
Gunnar Tibert, GA
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Malin Atterving, studeranderepresentant

Frånvarande:

Tommy Ohlsson, FA
Michael Hanke, Vice-GA

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar OK.
2. Information/anmälningar
Flera versioner för KTHs utvecklingsplan har skickats ut, oklart vilket som är senaste varianten.
Helene har kollat upp detta och bifogar båda varianterna, den senaste versionen är ”Ett KTH ver 5b”.
Vi avvaktar inte remissrundan utan alla synpunkter på bifogat kan skickas direkt till Leif.
Kommande rektorsdialog har, som tidigare sagts, inte en beskriven process för äskningsförfarandet.
Den sammanställning av årets första rektorsdialog, som skickades ut med kallelsen, återspeglar mötets
innehåll väl. Eventuella satsningar för 2018 har formulerats som ”Behov av kvalitetsdrivande
satsningar”. Har man en “bra idé” skickar man den till Leif. Rektor kommer dock att gå ut med någon
form av riktlinje till skolcheferna inom en vecka.
Diskussion kring tänkbara satstningar:
- kvinnor på lektorsnivå
- nyblivna professorer (både manliga och kvinnliga)
- högskolepedagogik
- infrastruktur
- ev basfinansiering
Den 23 oktober sker SCI-skolans rektorsdialog 2.
Ändring i diskrimineringslagen har gjorts på fem områden kopplat till utbildning. FA/GA/PA ska
redogöra för hur man kan jobba mot diskriminering mer aktivt.
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Remiss om brett deltagande i högskoleutbildning har gått ut.
Ladok 3 är inte så dåligt som ryktet säger  bl a kommer några kopplingar till CANVAS att justeras.
En grupp, som leds av Joakim Lilliesköld (GA ESS), ser över IT-stödet för utbildningen. Gunnar är
med i gruppen.
3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anders Forsgren rapporterar om status på olika tjänstetillsättningar, befordringsärenden, affilierad
fakultet och docentärenden.
Det finns en mall framtagen angående avtal för ”aktiv emeritus” som gäller enbart professorer. Mallen
stipulerar olika villkor såsom möjligheter till resor, dator, ev tillgång till arbetsplats etc. Mallen är i
grunden ett KTH-dokument som modifierats av SCI-skolan. Prefekt signerar avtalen.
En kopia på denna mall kommer att läggas på skolans intranät.
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Matematik: Alla postdocar är på plats. 28/9 anordnas en postdoc-dag på matematik.
Olika frågor gällande grundutbildningen diskuteras inom institutionen t ex undervisning på andra
campus kopplat till kurser med väldigt få studenter. Få studenter som klarar kurserna.
GA har besökt LG matematik, mycket uppskattat.
Fysik: Ny affilierad är proffesur inrättad. De planerade postdoc anställningarna om 6 st, måste skäras
ner till 3 st, p g a nya direktiv från UF som gör gällande att dessa inte längre får finansieras med Fofumedel. GA har besökt LG fysik, mycket uppskattat.
Farkost och Flyg: Nya satsningar inom undervattentsteknik har lett till 7 st nya
doktorandanställningar. Flera projekt startas inom institutionen, allmänt positivt.
Hållfasthetslära: Per Berg, f d adminchef och lång trotjänare vid institutionen för hållfasthetslära har
testamenterat en personalfest till Hållfen.
Mekanik: Margareta Berggren, ledarskapspsykolog har i liten skala påbörjat någon form av
övning/diskussion med bäring på ändrad organisationsstruktur inom institutionen.
Tillämpad fysik: Omorganisationen är i princip klar. Dock fortgår diskussioner angående
avdelningsledarens roll. Institutionen kommer att fortsätta rekryteringar av biträdande lektorer inom
olika ämnesområden med 1-2 st per år under kommande 5 års period. 24 lönesamtal inbokade med
prefekten.
5. GA-frågor
Har varit på Fysik resp matematiks LG och presenterat och diskuterat den nya resursmodellen. GA
samlar in kommentarer och synpunkter.
Kommande mastersantagning skall kompletteras med ett digitalt formulär i syfte att underlätta
bedömningen för PA.
Anders Rosén slutar nästa år och en ny PA för masterprogrammet i Marinteknik eftersöks.
Det äskas nya medel för e-lärandeprojektet.
GA har också jobbat sig in i gruppen som ser över kvalitetssystemen vid KTH. Heja Gunnar!
6. Information från studeranderepresentant
Kåren har konferens på utbildningstema 25 september.
7. Inbjuden gäst Vicerektor för forskning Annika Stenson Trigell
Annika berättar om ett nytt samarbete mellan KI, KTH och SLL (Stockholms läns landsting) som
också har 11 strategiska partners. Samarbetet benämns Med Tech Lab har samma format som en
centrumbildning och förläggs till KTH.
Start-up om 1,5 Msek första året, totalt ca 7 Msek över en 5-års period. Ev medfinansiering är oklart.
Labbet omfattar både forskning och utbildning, SLL bestämmer område. För existerande samarbete
KI-KTH i BIO-Mech finnsför närvarande inga planer om inkludering.
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8. FA-frågor
SCI har sedan den 30 augusti åtta DR-program då fakultetsrådet beslutade om att inrätta ett DRprogram i Tillämpad fysik. Skolchefen har utsett Katia Gallo till DR-PA för Tillämpad Fysik.
Cirka hälften av Fysiks 160 forskarstuderande flyttas över till det nya DR-programmet.
Data för samtliga DR-program inom SCI:
DR-program:
Fysik
Tillämpad fysik
Farkostteknik
Aerospace
Hållfasthetslära
Mekanik
Matematik
Tillämpad matte

DR-PA:
Antal doktorander inskrivna/aktiva
Pär Olsson
80/75
Katia Gallo
80/75
Karl Bolin
41/37
Ulf Ringertz
10/10
Per-Lennart Larsson
22/20
Anders Dahlkild
67/60
Tilman Bauer
27/21
Henrik Hult
(Jimmy Ohlsson fr o m 1 nov)
35/31

Alla DR-program har samma struktur och är nu redo att införa e-ISPn så snart som möjligt.
Vice-FA och FoU-handläggarna Kerstin och Ingela kommer att ha ett möte med ansvariga på UF om
eISP-implementeringen.
9. Administrativa frågor
Anna-Maria Johansson gruppchef TR8-admin går på föräldraledighet ungefär 16 oktober. Anna-Karin
Burström blir ny gruppchef för TR8-admin.
Skolan behöver därmed en ny HR-ansvarig efter Anna-Karin.
UFs INFO-enhet har kommit med nya mallar för hur institutionernas websidor skall byggas. I
praktiken kommer dessa att ligga direkt under KTHs ingångssidor och inte återspegla organisationen.
Sofia Nyström kommer att leda arbete med detta och återkommer under hösten hur detta ska läggas
upp.
En missinformation om att reseförskott inte längre betalas ut har felaktigt gått ut. Självklart kan man
vid behov få reseförskott.
10. Övriga frågor
Inget.
Vid tangenterna
Helene

V
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