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Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Datum för mötet:

2017-11-07 kl. 15:15

Plats för mötet
Närvarande:

Freja Teknikringen 8, 3 tr.
Leif Kari, Skolchef
Anders Forsgren, Vice skolchef
Sandra di Rocco, Matematik
Daniel Söderberg, Prefekt Mekanik
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Dan Zenkert, Proprefekt Farkost och Flyg
Sören Östlund, Prefekt Hållfasthetslära (anlände kl 16 ca)
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Gunnar Tibert, GA
Helene Rune, Administrativ chef
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Malin Atterving, studeranderepresentant

Frånvarande:

Tommy Ohlsson, FA
Michael Hanke, Vice-GA
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig

1. Föregående möte
Föregående mötes minnesanteckningar:
Synpunkter på förra protokollet:
Den internationella delen under GA-frågor har blivit lite kortfattad. Två saker har blandats:
* Study Abroad gäller självbetalande studenter: I avtalet med UCAS (som finns sedan HT16) kommer
under våren 15 inresande till KTH, däribland 11 till SCI. Det är en stor ökning och tyder på SCIlärarnas excellenta arbete. Vi förväntar ett nytt avtal med South China University of Technology
påskriven inom kort.
* Ett dual-master avtal med Tsinghua U (som ska bli en av KTHs viktigaste partner) tecknades för två
år sedan. Det blev 20 inkommande studenter, men bara en reste ut. Den stora obalansen är ohållbar.
Michael Hanke är i kontakt med Stefan Östlund hur situationen ska hanteras för att värna skolans
intressen.
2. Information/anmälningar
Några detaljer har justerats i KTHs utvecklingsplan i den senaste versionen.
Olika hållbarhetsmål på detaljnivå finns dock kvar trots påpekande. Den nya utvecklingslanen
innehåller mer principer än siffermål. Arbete med SCI-skolans utbildningsplan påbörjas efter årsskiftet
och skall kopplas till KTHs. Beslut om KTHs utvecklingsplan tas av US i början av december.
Diskussion vidtar om utveckling och karriärsstege för forskaranställningar.
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3. Fakultetsförnyelse och jämställdhet
Anders redogör för olika anställnings- och befordringsärenden. För detaljerad info se
skolrådsprotokoll: https://intra.kth.se/sci/interna-dokument/minnesanteckningar/protokoll
Vid nästa SCI JML-möte är de två nyanställda jämställdhetshandläggarna vid UF inbjudna.
Handläggarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att integrera planen för jämställdhet i den ordinarie
verksamheten. Mer info om vad och hur integreringen skall se ut på SCI kommer senare.
KTHs plan för jämställdhetsintegrering bifogas, samt finns här: https://intra.kth.se/anstallning/palika-villkor/jikth-jamstalldintegrering-pa-kth-1.771963
4. Information om anställningsärenden, information från institutionerna, etc.
Tillämpad fysik: Institutionen fick två VR. Omorganisationen nästan klar, de flesta avdelningschefer
är utsedda. Peter efterlyser en diskussion om gemensam hållning till fördelning av FoFu och GRUmedel inom institutionen. Detta diskuteras med fördel i lilla ledningsgruppen.
Fysik: Dålig utdelning från VR. Docentansökan inom kärnkraftsäkerhet på gång.
Farkost och Flyg: Beslut att avbryta lektoratet i flygteknik har tagits.
Mekanik: Malin Landin, administratör vid institutionen har avlidit efter en lång tids sjukdom, en
minnesstund kommer att ges denna vecka i kapellet på Brv 8. På förekommen anledning efterfrågas
hur befordringsbesluten distribueras från UF då dessa inte passerar prefekten. Anders F kollar upp
detta till kommande möte.
Hållfasthetslära: --Matematik: Insitutionen fick 4 VR plus en emeriti via KVA samt en forskare via SU.
Fakultetstilldelningen diskuteras årligen vid matematiks ledningsinternat. 4 lektorstjänster på gång
samt en annons om 8-9 postdocar och några doktorandtjänster.
5. GA-frågor
Följande äskande för kommande gru-satsningar inom SCI har skickats in:
40 platser för CivIng Teknisk Matematik fr.o.m. 2019.
1 Msek för anställning av en e-lärandeutvecklare.
1 Msek för införande av Stanford-universitetets e-lärandemodell ”Open Learning Initiative” (OLI)
som en strukturerad modell för utveckling av kurser för ”on-line & blended learning”
1.5 Msek för vidareutveckling av två experimentella lärmiljöer, inom hållfasthetsteknik och marina
system/lättkonstruktion, samt nyutveckla en experimentell lärmiljö inom fysik och tillämpad fysik.
En plan för hur programanalysarbetet skall göras beräknas klart till vårterminen.
Examenshanteringen kommer att flyttas till UF troligen efter årsskiftet. Sytet med detta är att
kvalitetssäkra hanteringen då den vid flera skolor fungerar dåligt.
6. Information från studeranderepresentant
Sektionen för Öppen ingång har en ny styrelse. Sektionen för Teknisk fysik har inlett en ny kandidat
period. Flygsektionen inget nytt. Theodor Staffas är utsedd som gemensam representant för
studentsektionerna i skolrådet, som är en ny post.
7. FA-frågor
e-ISPn fungerar flyter på utan problem nu.
Fråga: kan MOOC-kurser tas med i forskarexamina?
Årets CSC-stipendiater är stoppade med anledning av det nya lagförslaget om att stipendiater måste
erbjudas fast tjänst inom 3 år. Delade meningar råder om detta gäller de stipendiater som redan är i
systemet.
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Spikblad skall vara elektroniska framöver, diskussioner pågår om även avhandlingar kan vara
elektroniska. Biblioteket utreder. Ev synpunkter till Leif.
8. Administrativa frågor
Ett beslut har fattats om att införa viss begränsning av publika studentytor under kvälls- och helgtid
samt sommaruppehåll, bifogas.
Årets löneprocess tydliggörs: den procentsats på 2.0% som meddelats prefekterna sätts medvetet lägre
för att ha medel kvar att fördela ut för ev snedsitsar. Tidigare år har skolan gått över fastställd
procentsats när hela potten summerats vilket lett till extra arbete med omförhandlingar. Vid årets
lönerevision landade SCI-skolans slutgiltiga procentsats något lägre än beräknat varför utrymme fanns
att höja lite till.
9. Övriga frågor
Frågan vad det betyder att en aktiv emeriti inte får företräda KTH diskuteras. Bl a får man inte skriva
under några avtal.
Vid tangenterna
Helene

V

