
Välkomna till läsåret 16/17
och årets första SCI!

VÄLKOMNA till… 
SCI-admin frukostmöte   no3, V2019



Reflektioner från SCI Adm konferensen
MDH-besöket:

Forskarutbildning
• egen elektronisk ISP (hembygge) som uppdateras 

manuellt/digitalt
• En huvudhandledare får ha max 7st heltidsdoktorander
• Ungefär samma hantering men annan nomenklatur

Reflektion: Intressant diskussion mellan MDH personalen i 
gruppen, de kände inte varandra, utan ” jaha gör ni så på den 
nämnden”, ”kul att träffa dig” osv.  



Reflektioner från SCI Adm konferensen
MDH-besöket:

Grundutbildning/Tenta

• Mälardalen har anonyma tentor sedan 10 år 
– inga efterinsläpp, inga jourhavande lärare som går runt i tentasalarna (bara 
nåbara via telefon)
- Ej tentaperioder
- Ej scanning

• En positiv effekt av anonymisering = antal ansökningar om byte av examinator har 
minskat

• En anställd vid resp akademi gör bl a dubbelkoll av alla som anmält sig med 
Funkastatus så att de verkligen har stöd och packar även allt material till en tenta 
som lämnas på ett servicecenter där vakter sedan hämtar materialet.

• Vakter bokas en månad innan tentan. De är timanställda och har 1-årskontrakt. Alla 
vakter har en egen MDH-e-postadress

• Alla studenter, inga undantag, anmäler sig via Ladok

• De publicerar studenternas placering 2 dagar innan tenta, inga placeringsmail!

• Ingen central Funkaavdelning 



Reflektioner från SCI Adm konferensen
MDH-besöket:

Internationalisering

Inresande – antagningen behandlar inresande studenters ansökningar 
centralt. På KTH gör man detta på respektive skola. 

Utresande – Urvalet sker med hp och meritpoäng för 
internationaliseringsengagemang i Kåren, ej betyg (de har olika 
betygsskalor). På KTH görs det med betyg och kårverksamhet.

Master/Utbyte – De har en strategisk plan för samarbete med 
internationella partneruniversitet samt rekrytering med fokus på vissa 
länder på akademinivå. SCI behöver specificera sin strategi 
yterliggare. 



Reflektioner från SCI Adm konferensen
MDH-besöket:

EKO
• EKO-hanteringen centraliserat sedan 4 år = fungerar inte

…kommer att flytta ut i verksamheten igen!



Reflektioner från SCI Adm konferensen
MDH-besöket:

INFRA



Reflektioner från SCI Adm konferensen
MDH-besöket:



Fyllnadsval till strategiska rådet
2019-05-21 – 2019-05-26

My Delby Erik Edstam
Masterhandläggare Infrastrukturansvarig

Madeleine Sidoli Sofie Wiklund
Institutionsnära service Inköp/Upphandling



Summering av konferensen:

Fängslande!



Samhörighet Kartläggning
Samtal

Starkare Lärorikt
Gränsöverskridande Hopp

Stärkande Anpassningsbarhet
Mysigt! Tillhörighet

Gemenskap GLÄDJE
nätverkande TJO

Samarbete  TEAM          Gemensamma mål
Spännande! Kul Starkare

…ENERGI Öppenhet
Fart                                         Intressant

Nyttigt Momentum
Tydligt resultat Utbyte

Nya erfarenheter           Vikänsla Våld         



SCI-aktuellt  - nya skolchefer

2019-04-01    -- 2019-12-31

TF skolchef Anna Delin

1:a vice skolchef Lanie Gutierrez Farewik

2:a vice skolchef Gunnar Tibert
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