
Välkomna till läsåret 16/17
och årets första SCI!

VARMT VÄLKOMNA till… 
SCI-admin frukostmöte   no1, H19

Presenter
Presentation Notes
storinformationsmöten för all SCI-admin-personal, cirka tre gånger per termin.



Nya medarbetare 2019

Fysikadmin

• Ann-Sofie Westberg, ekonom, började den 13 maj
• Karl Henning, HR-administratör, började den 17 juni

(Vik för Henny Sjödin)

• Ingeborg Eriksson, institutionsadministratör, avgick med 
pension den 31 augusti.



Nya medarbetare 2019

TR8-admin

• Kristina Chalmain, utbadmin/instnära, började 5 augusti
• Jesper Skult, kursexp/gods, började 5 augusti (+ matte)
• Angelica Bergström, HR-admin, började 12 augusti
• Linda Karlsson, utbadm, började 2 september

• Ingela Hallonblad, HR-admin, slutade i juni
• Ann-Britt Hansen, EU-ekonom, avgick med pension juni
• Marcus Ottosson, tjänstledig studier fr o m augusti
• Daniel Sellgren, bytt tjänst…!



Nya medarbetare 2019

Skolkansliet

• Daniel Sellgren, Informationsansvarig, började förra 
veckan 

• Kristina Brorsson,  EU-ekonom började 19 augusti



KTHs nya universitetsdirektör
Kerstin Jakobsson
Chef för universitets- och högskoleenhet 
vid Utbildningsdepartementet.
Dessförinnan biträdande universitetsdirektör på Uppsala 
universitet.
”Syftet med de administrativa funktionerna är att ge 
kärnverksamheterna ändamålsenligt stöd, men samtidigt se 
till att universitetet fungerar väl som statlig myndighet.”



UKÄ – Universitetskanslersämbetet

En juridisk granskning av lärosätena pågår 2017 - 2021
Granskningen utgår från sex områden:
• tillgodoräknande
• studentinflytande
• kurs- och utbildningsplaner
• kursvärderingar
• anställning av personal
• överklagande och klagomål

KTH har redogjort för hur vi arbetar med dessa områden. 
Stickprov inom de olika områdena har lämnats in 2018/19.



UKÄ – Universitetskanslersämbetet

Kvalitetsgranskningar 2017 – 2022

Den pågående granskningen handlar om KTH:s 
kvalitetssäkringsarbete
UKÄ gör platsbesök vid KTH imorgon tisdag!

Intervjuar representanter för KTHs ledning 

Presenter
Presentation Notes
tillsynsmyndighet



UKÄ – Universitetskanslersämbetet

Vad händer om brister konstateras?

Det beror på bristens karaktär. 
UKÄ hantera det inom sin juridiska tillsyn
eller 
om bristen är tydligt kopplad till en kvalitetsfråga följs den upp 
i granskningen av lärosätets kvalitetssäkringsarbete. 

Granskningarna ska komplettera varandra.



Research Assessement Exercise (RAE) 2020

KTHs kvalitetssystem för forskning

Fokus ligger på uppföljning av output i form av publicering 
(vetenskaplig impact), externa anslag, samt mer kvalitativ 
självvärdering av forskningsmiljöerna

Extern granskning av KTHs forskning av s k experter

Institutionerna grupperas till paneler med minst en expert 
för respektive forskningsområde. Varje panel utvärderar 3-6 
institutioner. Omkring 8 experter i varje panel, varav 1 från 
RAE2012 och 1 industri/samhällsrepresentant.

RAE 2008 
RAE 2012



RAE 2020  Tidplan



Research Support Office RSO

Börjar använda nya ärendehanteringssystemet EDGE

Målsättning: 
alla forskningsansökningar och avtal skall in i systemet

En test skickades i förra veckan där två medarbetare på 
skolkansliet fick en e-post om att ärenden fanns i systemet.



Pilotprojekt om anonym rättning av tenta

Test gjordes
20 augusti  i 3 salar cirka 30 tentander

Ny test skulle ha gjorts 23 september… men ställdes in.

Fredag 11 oktober studiebesök på KI



KTH:s projekt systemstöd för uppföljning 

Just nu pågår en behovskartläggning av ett adekvat och hållbart 
systemstöd för uppföljning av 
• Utbildning
• HR
• Ekonomi

Kartläggningen är ett första steg och görs genom:
• Enkät
• Workshop
• Intervjuer

Projektet ska avrapporteras till KTH:s universitetsdirektör senast 
den 28 februari 2020



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



Ny skolchef SCI utses fr o m 2020-01-01

Rektor fattade beslut om inrättande av en permanent 
nomineringskommitté för utseende av skolchefer:

• Monica Ek, CBH sammankallande och ordförande
• Stefan Ståhl, CBH
• Leif Kari, vice rektor för utbildning
• Anders Forsgren, dekanus
• Annica Fröberg, HR-chef
• Maria Salling, GVS/HR
• AO-representant
• THS-representant

Gruppen kompletteras vid varje tillfälle med 3 lärarledamöter, 
TA-representant, THS-representant från skolans strategiska råd.



Ny skolchef SCI

• Lärarrepresentanter SCI:
Sören Östlund, Hållfasthetslära

• Björn Önfelt, Tillämpad fysik
• Stefan Hallström, Farkost och flyg
• Fredrik Viklund, Matematik

T/A-representant
• Erik Edstam



Fri nomineringsprocess (inom kort)

Alla anställda vid SCI-skolan får nominera en eller flera 
personer

Behörig att vara Skolchef är den som uppfyller 
behörighetskraven för anställning som professor eller lektor

…mer information kommer denna vecka!!!



Ny prefekt vid Matematik 2020

Nomineringsprocess startade 12 juni

Flera kandidater nominerades

Två för intervju av skolchef som beslutar…



Ny institution 2020

Farkost och flyg
Hållfasthetslära
Mekanik
…slås ihop till EN institution som ska heta

Teknisk Mekanik
Ny prefekt: Fredrik Lundell



Heldagsworkshop SCI-admin H19

Flera administrativa processer behöver kartläggas…

HR UA EKO INFRA 

SCI ALG har identifierat ett antal väl avgränsade områden.



JULBORD   2019 ???

Datum  Fredag 6 december em…

Men var???



Nästa SCI admin frukostmöte

Torsdag 31 oktober kl 8:00

på 

Albanova sal FB52
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