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Lennart Edsberg, ÄS i Numerisk analys,   
Svante Granqvist, ÄS i Tal- och musikkommunikation,  
Caroline Nordquist, huvudämnesansvarig på SU 
Margareta Andolf, ÄS i Språk 
 

Frånvarande:   Mats Boij, univ lekt , Matematik/KTH, 
   Danica Kragic, fo ass i Datalogi, 
  Emma Wiklund, PAS Medieteknik 180 
 
 
 
 
Mötet öppnades, Yngve Sundblad hälsade alla välkomna.  
 

1. Minnesanteckningar  
från föregående möte, ordet ”dock” i sista meningen under punkt 5 strykes. 
Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
2. Magisterutbildningarna - mot 80 poäng 
Underlag för förslag till 40-poängs magisterprogram resp 80-poängs masterprogram skall lämnas in till 
grundutbildningsutskottet senast den 17:e mars. Underlaget måste därför vara GA tillhanda senast den 10 
mars för beredning i Gru-gruppen.  
Ann Lantz har uppdragits att ta fram underlag till 40-poängs, 80-poängs resp en Erasmus Mundus-ansökan 
för program i MDI.  
Lennart Edsberg kommer ev att söka delaktighet i Erasmus Mundus för magisterprogrammet Scientific 
Computing.  
Ett masterprogram inom riskanalys har diskuterats. Henrik Artman har bollen!  
Ett 80-poängs masterprogram inom datalogi kommer att utvecklas inom SU. 
Viggo utreder förutsättningarna för en yrkesinriktad 40-poängs magister inom skolan. 
Nils Enlund bereder underlag att utveckla inriktningen publiceringsteknik till ett 40-poängs yrkesinriktat 
magisterprogram, samt AFM-inriktningen som planeras omskapas till ett 80-poängs masterprogram. 
Margareta Andolf vill väcka tanken att i framtiden starta ett master/magisterprogram inom 
språkavdelningen. 
TMH – har tankar kring att skapa ett magisterprogram men inte kraft och resurser att driva frågan just nu. 
 
 
2B. Utbildningsplaner 
Den 27 januari vill fakultetsnämnden ha in beslutade utbildningsplaner.  
Gru-gruppen skall bereda programmens utbildningsplaner därefter skall skolans styrelse besluta om dess 
innehåll och utformning.  Programansvariga uppdras att se över utbildningsplanerna. 
Stefan Arnborg efterlyste direktiv om vad utbildningsplanerna skall/bör/måste innehålla. 
Yngve försöker få respit från sista inlämningsdag den 27 januari.    
 
 



3. Höstens mottagning – nya idéer 
Skolans ledning vill anordna ett informationsmöte/öppet hus för programstuderande i de högre årskurserna 
och informera om den nya skolans utformning. Preliminärt datum för detta är 22 februari. 
 
Beträffande höstens mottagningsaktiviteter i åk 1 för CSC-skolans program kommer Helene Rune inom kort 
att sammankalla programansvariga, studievägledare samt sektionsrepresentanter till ett planeringsmöte. 
Gru-gruppen uppmanas att inkomma med nya idéer till mottagningsveckorna.  
 
 
4. Examinatorpolicyn  
Rektor har fattat beslut om den nya examinatorpolicyn. 
Varje kurs skall ha en ordinarie examinator som anges i studiehandboken. Skolchef eller 
Grundutbildningsansvarig fattar beslut om examinator. 
Då flera examinerar på samma kurskod (vid t ex olika kursomgångar) kan examinator efter samråd med 
grundutbildningsansvarig delegera uppdraget som examinator till annan person. 
Viggo vill ha en lista över examinatorer från språkavdelningen.  
 
 
5. Hur producera mer utbildning 2006? 
 Skolan har planer på att ge en 2-poängs förberedande datalogikurs på distans, avsedd för sökande till 
civilingenjörsprogram. Olle Bälter och Vahid Mosavat är ansvariga.  
Intresset för engelska resp svenska för utbytesstudenter ökar. 
Ny kurs i ”allmän bildning” för D-teknologer skulle kunna lanseras för andra program. 
 
 
6. ECTS – när, hur? 
Rektor har fattat beslut om att fatta beslut om ECTS-betyg införande senast i december 2006. 
GA kommer att ingå i en projektgrupp som skall göra en skriftlig avrapportering till rektor och 
ledningsgrupp angående ECTS-betyg införandet. 
 
 
7. Studenternas punkt (stående punkt) 
Behrang – framför att D-teknologerna inte vill blanda in kandidat/masterexamina i civilingenjörsbegreppet. 
Han menar att D-teknologerna vill värna om civilingenjörsexamen och istället utöka civilingenjörsexamen 
till 200 poäng. 
Att minska antalet studieplatser på D-programmet står också på D-teknologernas önskelista. 
Diskussion uppstod kring samhällets behov av examinerade D-teknologer. 
 
 
8. Vice ordförande 
GA behöver en ställföreträdare vid ev förhinder att delta vid olika möten, projekt etc. Viggo kan agera 
ställföreträdare under vårterminen men kommer sedan att tjänstgöra utomlands till höstterminen. Ny 
ställföreträdare till höstterminen beslutas senare.   
  
 
9. Meddelanden och rapporter 
• Nya lärare – två nya lektorer är anställda vid skolan, Mads Dam och Dilian Gurov. Två nya 

lärartjänster kommer inom kort att utlysas. 
• 2006-års utvecklingsmedel – Skolan kommer troligen att tilldelas ca 600 000 :- i utvecklingsmedel, 

beslut väntas inom kort. Viggo skickar ut en uppmaning till skolans samtliga lärare att inkomma med 
förslag på användning av utvecklingsmedlen. 

• Ny teknisk högskola i Pakistan – Åke Rasmusson på Kemi är inblandad i skapandet av en ny skola i 
Pakistan dock saknas, enligt Yngve, eldsjälar som kan driva utvecklingen av en ny högskola. Ninni 
Carlsund är intresserad av att medverka i en beredningsgrupp. 

• Kursanalyser – enligt rektorsbeslut skall det vid varje skola eller motsvarande enhet på KTH finnas 
system så att en kursanalys skall kunna göras för samtliga genomförda kurser.  
(se kth-handboken:   www.kth.se/info/kth-handboken/II/14/1.html)  
Grundutbildningskansliet kommer i fortsättningen att efter varje period begära in kursanalyser från 
samtliga kurser i de obligatoriska basblocket, sammanställa och lägga ut på lämplig webbsida. 

• Gru-budget nuläget – Vid bokslutet konstaterades att skolan går cirka 5 miljoner back.  
En besparingsplan kommer att upprättas. Huvudorsak till underskottet är att antalet studenter minskat, i 
princip från alla program, och därmed gett minskat antal håsar. Hås-genererande aktiviteter kommer att 
befrämjas. Även lokalkostnaderna har ökat.  
Diskussion angående befintliga datorsalar uppstod.  



Kurser med få deltagare kommer att ges vartannat år. 
Ev skulle vissa labbar inom den obligatoriska datorteknikkursen för D-programmet med fördel kunna 
förläggas till CSC-skolans datorsalar och därmed inbringa hyresintäkter. 

  
10. Övriga frågor  
  inga övriga frågor. 
 
11. Nästa möte  
   15 mars kl 9.30 
  19 maj 9.30  

 
 
 
Vid pennan       
 
 
Helene Rune       


