Minnesanteckningar, möte ledningsgrupp Skolan för teknikvetenskap 2018-10-16
Lokal: Sammanträdesrum Freja, Teknikringen 8, kl 15:15 – 17:00
Närvarande:
Leif Kari, Skolchef
Anders Dahlkild, Proprefekt Mekanik
Peter Unsbo, Prefekt Tillämpad fysik
Mårten Olsson, Prefekt Hållfasthetslära
Gunnar Tibert, GA
Anders Forsgren, Matematik
Lisa Johnsson, HR-ansvarig
Helene Rune, Administrativ chef
Seija Liedes, EKO-funktionsansvarig
Adam Sandström, studeranderepresentant
Frånvarande:
Tommy Olsson, FA
Anna Delin, Vice skolchef
Sebastian Stichel, Prefekt Farkost och Flyg
Mark Pearce, Prefekt Fysik
Nya Åtgärdspunkter:
• Hur ser det formella uppdraget till Vlad ut gällande hållbarhetsarbetet? Leif kollar med Göran
Finnveden på SO (Sustainable Office). Ej åtgärdat.
• Hur beräknas DR-PA-ersättningarna? Leif skickar frågan till FA.
• Vad innebär/Hur ser det formella uppdraget för jämställdhetsinventeringen ut? Åtgärd Anna
Delin.
Åtgärdspunkter från förra mötet:
• En lista med nominerade VR-elektorer har skickats till prefekterna.
1) Föregående mötesanteckningar
Fel förnamn på Finnveden i förra anteckningarna.
2) Avtal
För närvarande inget ärende som uppenbart krånglar.
3) Information från institutionerna
Mekanik: Bengt Fallenius är tjänstledig för annan tjänst på FOI.
Matematik: Årlig uppföljning och genomgång av institutionens doktorander har påbörjats.
Tillämpad fysik: Flera befordringsärenden på gång. Docentpresentationerna är dåligt besökta,
diskussion om vad man kan göra åt detta följer. Institutionen har i hård konkurrens (350 ansökningar)
beviljats 3 anslag i en SSF-utlysning. Ny DR PA för båda fysikprogrammen eftersöks.
Farkost och flyg: --Fysik: --Hållfasthetslära: --4) Fakultetsförnyelse
Leif har i egenskap av skolans JML-ansvarig träffat Anna Wahl, Alice Marshall, Klara Fylkner, Anders
Lundgren och en studeranderepresentant och diskuterat vilka projekt som kan drivas inom ramen för
JML.
5) GA-frågor
Vid ett GA-möte förra veckan diskuterades vilka system på KTH som ska prioriteras för uppgradering.
Den 8 november är deadline för GA att inkomma med synpunkter.

Man diskuterade också hur man skulle kunna involvera adjungerad fakultet i grundutbildningen.
Vid en workshop har man diskuterat flera problematiska frågeställningar t ex hur KTH kan bli bättre på
att validera tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, viktad betygssättning av högskoleprovet mm.
Prodekanus har påtalat att FoVi-kurserna måste återspegla hela KTHs utbud. Idag har vi tre FoVikurser på SCI-skolan, alla tre är fysikkurser vilket inte kan anses representativt för hela SCI. Gunnar
kommer att diskutera detta med studierektorerna inom skolan.
Waclaws avtackning var mycket lyckad i R1 med många tal och lika många tacktal. 
6) Information från studeranderepresentant
Inget att rapportera.
7) FA-frågor
FA har diskuterat kvalitetsuppföljning, rapportmall och programanalyser på forskarnivå. Man har
hellre fler möten och workshops under terminen med kontinuerlig avstämning istället för fler pålagor
och ännu mer dokumentation. Kollegiala forum under arbetets gång där olika problemställningar etc
kan diskuteras föredras.
8) Administrativa frågor
Tentamenskonferensen förra veckan var uppskattad av deltagarna. Mervärdet för KTH kan diskuteras.
På denna sida finns program och så småningom kommer minnesanteckningar från konferensen att
läggas upp där: https://www.kth.se/sci/tentamenskonferens2018
Gruppchefsannons för TR8-admin ligger ute.
Tre rektorsbeslut om verksamhetsstödet fattades i förra veckan. Finns på denna sida:
https://intra.kth.se/styrning/oversyn
Undertecknad besökte KTHs juristavdelning i ett disciplinärende i dag och erbjöd juristerna att komma
på ett studiebesök till skolan i syfte att se hur verksamheten på en skola går till. Denna inbjudan
mottogs mycket positivt.
Seija Liedes drog kvartalsbokslutet, se bilaga.
9) Information och anmälningar
Prodekanus tog upp två saker vid förra skolchefsrådsmötet:
1) En process för kvalitetssäkring av forskarutbildningen skall säkerställas. Frågan är om
grundutbildningskonceptet är applicerbart även på forskarutbildningen. Det är en väsentlig skillnad på
miljöerna inom grundutbildning och forskarstudier. Klassrumsundervisning kontra forskargrupper.
Den individuella studieplanen är ett instrument som används som en kvalitetssäkring i den årliga
uppföljningen där bl a etik-frågor tas upp. Hållbar utveckling tolkas i varje ämne. En administrativ
överbyggnad av forskarutbildningen är inte önskvärd (se även punkten FA-frågor).
2) Inrättande av läraranställningar via KAW är inte tydliga. Fakultetsrådet arbetar med att ta fram
riktlinjer för detta. Om skolan så önskar behöver en inrättad tjänst inte annonseras,
sakkunniggranskning sker dock alltid.
En grupp har tillsatts som ska se över studerandeinflytandet vid KTH. Leif ingår i denna
utredningsgrupp och vill gärna få input från organisationen i detta.
Per-Anders Östling föredrog KTHs riskanalys vid förra skolchefsrådet, synpunkter från SCI-skolan skall
förmedlas varför Leif avser att bjuda in Per-Anders till ett kommande LG SCI-möte.
Omorganisationen av FoF/Mek/Hållf skall tas upp i KTHs centrala samverkansgrupp. Leif kommer att
återkomma med mer detaljer om hur processen ser ut framöver.
Vad innehåller/hur ser det formella uppdraget för jämställdhetsinventeringen ut?
Vad händer med det s k Excellens programmet för pedagogisk utbildning för lärare?
Uppdraget kommer från fakultetsrådet och syftar till att lärare ska kunna meritera sig över de 15 hp
som idag krävs. Processen är inte klar, arbetet leds av Anna-Karin Högfeldt på ITM-skolan.
Vid pennan
Helene Rune

