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1) Föregående mötesanteckningar inga synpunkter. 
 
Åtgärdspunkter: 
- Vad innebär de nya pensionsreglerna? HR ombeds redogöra vid ett kommande LG-möte. Punkten 
kvarstår tills en central riktlinje tagits fram från KTH centralt.  
 

2) Inbjuden gäst Charlotta Fransén, ”EUs stadga för forskare”   
OH-bilder bifogas. 
 

3) Avtal 
För närvarande inga avtal som ”sitter fast”.  

 
4) Information från institutionerna 

Fysik: Rymdstyrelsen har beviljat ett antal forskningsbidrag till Fysik 2020 läs mer här: 
https://www.rymdstyrelsen.se/nyheter/2019/rymdstyrelsens-bidrag-for-forskning-2020/  
Ledningsgruppen på Fysik diskuterar vilken nivå man ska satsa på beträffande fakultetsförnyelse. 
Teknisk Mekanik: Dan Henningsson sitter i RFI (Rådet för infrastruktur).Fredrik har haft en diskussion 
med institutionens doktorander som pekar på brister vad gäller den psykosociala arbetsmiljön, kvaliteten 
på DR-kurser och allmän information. 
Matematik: Alla fyra WASP-lektorer är på plats. En femte avdelning vid matematik inrättas ”Matematik 
för data och artificiell intelligens”, avdelningen kommer att bestå av cirka 30 personer. Flera 
anställningsärenden på gång.  På fredag 29/11 kl 15:15 firar Matte-Cirkeln 20 år, alla är välkomna till 
Matematiks lunchrum Lindstedtsvägen 17. Nya programmet Teknisk Matematik fick bra respons på 
GIANTS-dagarna. Flera vill söka till högre åk, som inte finns än .  
Tillämpad fysik: Oscar Tjernberg är föräldraledig fr o m må 2/12 och fyra månader framåt. Flera 
rekryteringsärenden på gång. 

 
5) FFA-frågor 

Lanie rapporterar status för pågående befordringar, docenturer och rekryteringsärenden. 
 

6) JMLA-frågor 
Inget nytt att rapportera. Anna planerar att sätta ihop en JMLA-grupp på skolan.  
 
 



7) GA-frågor 
- Gunnar och Anna intervjuas av UKÄs bedömargrupper denna vecka beträffande systemet för 
kvalitetsarbete. 
- Storträff i torsdags angående utbildningsfrågor. Träffarna genomförs en gång per termin och leds av 
Anna-Karin Högfeldt och Viggo Kann 
- Den 20 januari 2020 träffar Gunnar samt studierektorer på matematik KTHs samtliga GA och PA för 
Civing-program vid ett seminarium för att diskutera de grundläggande matematikkurserna, utvecklingen 
som skett, genomströmning mm. 
- En studie har gjorts om studenternas hälsa på programmen Teknisk Fysik och Öppen ingång. Två till tre  
program per skola har deltagit i studien som totalt omfattar 5000 studenter. Resultat meddelas senare. 
- En grupp är tillsatt för att se över hur bedömning/examination av onlinekurser fungerar, man behöver 
säkerställa vem som examineras online. 
- Utlysningen av ny PA för Mastersprogrammet Aerospace, har endast en sökande. Inom kort kommer en 
utlysning av ny PA för Mastersprogrammet Marina system. 
- Arbetsgruppen för ”Livslångt lärande” har träffats, men det är lite oklart vad som gäller beträffande 
betald utbildning, beställd utbildning, uppdragsutbildning. Anders Johansson leder gruppen. 
- Ansökan till extern antagning till Mastersprogram öppnar nästa vecka. Programmen kommer att 
presenteras i ett s k webinarium.  
- Utbytesavtal med Erasmus + avslutas näta år. Oklart vad som händer med avtalen med England i 
samband med en ev Brexit. 
 

8) Information från studeranderepresentant 
Studenternas skolråd diskuterade antagning från Öppen ingång till det nya Teknisk Matematik 
programmet. 
Ingen ny studeranderepresentant är ännu vald så Filip sitter kvar till detta är klart. 
 

9) FA-frågor 
Den pilot som kommer att göras med betygsnämndsledamöter på distans, görs på frivillig basis. 
 

10) Administrativa frågor 
- Helene redogör för skolans gemensamma kostnader och Seija visar hur procentsatserna beräknas med 
SUHF-modellen. OH-bilder bifogas. 
- Enkäten till fakulteten är sammanställd, en analys av svaren och ev förslag till åtgärder kommer att 
diskuteras med funktionsansvariga (EKO, HR, UA och INFRA) och de administrativa gruppcheferna. 
Därefter rapporteras till LG SCI efter årsskiftet. OH-bilder bifogas. 
- Seija går igenom bokslutssiffror. Bifogas.  SCI-skolan har nu sammanlagt 70 EU-projekt. En tredje EU-
ekonom börjar den 13 januari och är mycket efterlängtad då 70 projekt inte är hanterbart av två EU-
ekonomer. 
- Rektor har fattat beslut om myndighetskapitalet. Beslut bifogas. 
 

11) Inbjuden Peter Unsbo 
…berättar om KTHs ”Roadmap” för forskningsinfrastruktur.  OH-bilder bifogas. 
 

12) Information och anmälningar 
Punkten utgick p g a tidsbrist. 

 
13) Övriga frågor 

Punkten utgick p g a tidsbrist. 
 

 
Vid pennan  
Helene Rune 
 
 
 
 


