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Rektors rapport – 24 maj 2013
Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser och vad
som arbetats med internt. Rektor har ju styrelsens förtroende att arbeta med många frågor
som delegerats av styrelsen. Utöver detta inkluderas också en del information som kan
utgöra underlag för viktiga strategiska ställningstaganden.

1. LTH allmänt (priser och utmärkelser)


Prestigious French title to Prof. Klaus Mosbach
Klaus Mosbach, senior professor at the Division of Pure and Applied
chemistry, has been awarded the title of Doctor Honoris Causa by the
University of Technology of Compiègne (UTC) in France. UTC is the first
University of Technology in France. Last time the title was awarded was
10 years ago, when Marc van Montagu achieved it.



Lundastudenter prisade på Sysavdagen
Två examensarbeten framlagda vid LTH tilldelades Sysavstipendier.
”Från hage till mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall”,
Tova Andersson; VA-teknik.
”Utformning av avfallsutrymmen i sjukhusmiljö baserat på individens
drivkrafter och hinder för källsortering – Fallstudie på urologiska
mottagningen, SUS Malmö”, Åsa Järvholm, Miljö- och Energisystem,
Institutionen för Teknik och Samhälle.



Oscar II:s stipendium
Dr. Krzysztof Wnuk, with the Software Engineering Research Group at
Dept. of Computer Science is awarded the "Oscar II:s stipendium" for
best PhD dissertation at the faculty of engineering, LTH, Lund University,
2012. Thesis Title: "Visualizing, Analyzing and Managing the Scope of
Software Releases in Large-Scale Requirements Engineering"



Jenny Ekdahl – industridesignstudent från LTH 2012 kar fått Malmö
stads kulturstipendium
Jenny Ekdahl som examinerades från mastersutbildningen I industridesign
2012 och som uttogs som en av utställarna i Ung Svensk Form har nu även
blivit tilldelas ett av Malmö stads kulturstipendier.
http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Stod-stipendier/Stipendier--priser/Tidigare-stipendiater.html
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Jenny Ekdahl: Möbeldesigner, med examen i industridesign från Lunds
universitet. Jenny arbetar med gränsöverskridande formgivning, med
målet att skapa levande föremål som uppmuntrar användaren till eftertanke
och egen kreativitet. Hennes möbler har blivit uppmärksammade både
nationellt och internationellt. Jenny har i år blivit uttagen till den
turnerande utställningen Ung Svensk Form.


Universum har utsett årets studenter
För elfte året i rad har sju talangfulla studenter fått ta emot priset Årets
student på Universum Awards i Berns salonger. Årets student presenteras
av Universum i samarbete med några av Sveriges ledande företag och
talangpartnern Nova 100.
Årets Mäklarstudent – i samarbete med SkandiaMäklarna
Årets marknadasförare i samarbete med l´Oreal
Årets ekonom – i samarbete med KPMG
Årets nytänkare i samarbete med Danske Bank
Årets samhällsinnovatör – i samarbete med Helsingborgs stad
Årets IT-tjej – i samarbete med Microsoft



Årets teknolog Karolina Lindén – i samarbete med ABB
Karolina Lindén LTH är inte bara en arabisktalande 23-åring, hon har även gjort
lumpen och jobbat på UD. I dag läser hon industriell ekonomi på LTH och har
nu dessutom ärats med utmärkelsen Årets Teknolog.



Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete
framlagt vid Lund Teknisk Högskola har tilldelats Maria Henningsson för sin
avhandling ”Data-Rich Multivariable Control of Heavy-Duty Engines”.
Arbetet har utförts vid Institutionen för reglerteknik i nära samarbete med
Förbränningsmotorlaboratoriet på Institutionen för Energiteknik.
Motivering: Maria Henningsson har arbetat med att förbättra regleringen av
bilmotorer med syfte att öka effektiviteten och minimera skaldliga avgaser. Hon
har visat på en bredd i forskningen från design av algoritmer baserade på
avancerad matematik, till implementering och verifiering på verkliga motorer och
praktiskt ingenjörsarbete i förbränningsmotorlabb. Arbetet ansluter till en
teknisk-vetenskaplig tradition på Institutionen för Reglerteknik med en
orientering mot modellbaserad adaptiv reglering. Marias arbete har direkt
industriellt intresse för svensk industri och kan i framtiden leda till miljövänligare
fordon. Hon har varit pionjär både som student vid programmet teknisk
matematik och som kvinnlig forskare på Förbränningsmotorlabb. Priset är på
100000 kr.



LTH-alumnen David Gustavsson belönades nyligen med Föreningen Vattens
New Generation-pris för 2013. Enligt priskommittén är han en person som går i
bräschen för utvecklingen av reningsprocesser för avloppsvattenrening.
Sedan examen från civilingenjörsutbildningen från Ekosystemteknik på Lunds
universitet har han från sin tjänst vid VA Syd i Malmö jobbat konkret och
målinriktat med processutveckling, och med akademisk spets genom
doktorandstudierna som presenterades 2011.



Tre svenska bidrag utvalda i Electrolux Design Lab
Den ledande globala designtävlingen presenterar de 100+ bästa bidragen.
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Tre koncept frånstudenter på svenska designskolor har valts ut bland de 1
700 inkommande bidragen för att presenteras som några av de bästa
idéerna i Electrolux Design Lab 2013. Designstudenter världen över har
fått skicka in koncept på temat Urban Living inom fokusområdena Social
Cooking, Effortless Cleaning och Natural Air.
Mer än 100 av de bästa idéerna från 29 länder visas nu upp på Electrolux
Design Labs hemsida där allmänheten har chans att rösta på sin favorit. De
som väljs ut av Electrolux och av folket som de bästa koncepten går vidare
till nästa fas i tävlingen och tävlar därmed om vinsten på 5 000 euro och
en sex månader lång betald praktik på ett av Electrolux globala
designcenter.
De tre talangfulla tävlingsdeltagarna från svenska skolor har alla skickat in
bidrag inom underkategorin ‘Social Cooking’.
Ett av de tre svenska bidragen kommer från den kinesiska studenten
Rongrong Zhang vid Lunds universitet, som tävlar med bidraget Dessertdraw – en 3D-yta där gästerna själva är med och skapar sina egna
desserter.
Dessert-draw av Rongrong Zhang:
http://electroluxdesignlab.com/en/?post_type=submission&p=2414
Design Labs hemsida för information och inlämning:
electrolux.com/electroluxdesignlab

2. Besök och möten

















Sustainable business Hub – ett antal styrelsemöten
SP i Lund invigs
Ny kanslichef Fredrik Palmqvist börjar på LTH
Drug Delivery steering committée
Möte om SIO
Möte om Life Science projektet MoReLife
Avtackning av avgående kanslichef
Möte Foodbest (Björn Brgenståhl)
Lena Ek besöker LTH
Möte med E.ON och Lunds energi om samarbete
Flickor på teknis
Möte med University Advisory Board
Dean´s conference i Aalborg
NORDTEK-möte i Oslo
Möte Lunds energi
Avslutning och examen för SI.handledare
Examenshögtid
Möte Havsportalen för förberedelse av Havsresan





Möte angående SIO strategiska innovationsområden
Infrastrukturberedning
Möte angående Medicinsk teknik som ny institution
Ett antal möten angående TFHS och Järnvägsskolan (PG Nilsson)
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Deltagande i ledningsorgan för LU
LUs forskningsnämnd (en gång per månad; Rektor LTH deltar)
LUs utbildningsnämnd (en gång per månad; Prorektor LTH deltar)
Rektors ledningsråd (var fjortonde dag; Rektor LTH deltar)
Förvaltningschefens UFLG för kanslichefer (var fjortonde dag)
Deltagande i ledningsorgan för LTH
Stabsgrupp (varje vecka)
Presidium (varje vecka)
Prefektråd (var fjortonde dag)
Utbildningsberedning (en gång per månad, prorektor)
Forskningsberedning (en gång per månad, rektor)
Infrastrukturberedning (varannan månad)
Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete
(en gång per månad, prorektor)

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal


Ny kanslichef
Fredrik Palmqvist har tagit över efter PG Nilsson som går i pension.
PG arbetar på 50 % för att underlätta övergången.



Vicerektor för Samverkan och innovation vid LTH
Professor Annika Olsson, Förpackningslogistik, kommer att tillträda som
vicerektor för samverkan och innovation. Redan i maj månad kommer hon
att arbeta med detta uppdrag och från halvårsskiftet, då vicerektor Ulla
Holst går i pension, kommer Annika att arbeta 50 % för ledningen av
LTH.



Planering pågår av hur forskarutbildningsfrågor ska hanteras vid LTH
efter Ulla Holsts pensionering. Prorektor kommer att ta över en del av
frågorna, samtidigt som studierektorerna för forskarutbildning kommer att
få ett större ansvar för dessa frågor.



Ny professor
Sören Vang Andersen, professor i tillämpad matematik med inriktning
mot Audio och video.



Värdegrundsarbete
Bakgrund
I vår nya strategiska plan som antogs detta år beskriver vi också vår
värdegrund (Se rektors blogg på LTH:s hemsida 11 april). Vid vårt
prefektrådsmöte 20-21 mars samt vid LTH:s styrelsemöte (SLTH) 21-22
mars hade vi värdegrundsarbetet som tema. Vid gruppdiskussioner
arbetade vi med detta utifrån vår strategiska plan Till SLTH var även våra
utbildningsnämndsordförande inbjudna för att initiera
värdegrundsdiskussionen även inom utbildningsnämnderna.
Vårt värdegrundsarbete pågår kontinuerligt och har fått ökad aktualitet
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genom den diskussion som uppstod pga de sexistiska sånger som kunde
hittas på nätet med koppling till en sektions sångarkiv. Såväl ledningen för
LTH som TLTH har tagit avstånd från denna typ av sånger (se rektors
blogg 11 april).
Vi arbetar för att främja vår värdegrund och för att vi skall ha en miljö för
studenter och anställda som vi kan vara stolta över.
Plan för arbetet
Här är en punktlista som beskriver en del av de aktiviteter som pågår och
som planeras
- TLTH har kontakt med sektionerna när det gäller sångböckernas
innehåll.
- LTH ser över vad det är som ligger inom LTH:s webdomän liksom
innehållet på alla sajter kopplade till LTH-domänen. LTH står ju som
ansvarig utgivare för det som publiceras inom domänen.
- Information om ärendet förbereds inför styrelsemötet (SLTH) i maj
eftersom företag och personer utanför vår region har reagerat och ställt
sig frågande till det som publicerats i tidningar och på nätet. Vi
förbereder denna punkt tillsammans med TLTH.
- Arbetet med vår värdegrund, som inleddes på senaste prefektrådet och
styrelsemötet, skall stärkas. Planering pågår. Både anställda och
studenter skall omfattas av detta arbete.
- LTH:s ledning träffade alla sektionsordförande och TLTHs ledning 29
april för att diskutera hur studenter och anställda tillsammans skall
stärka vår värdegrund. Mycket bra möte. Vi kommer att följa upp med
ett nytt möte i höst.
- LTH och TLTH arbetar tillsammans med TLTH. Avstämning av hur
arbetet går rapporteras varje vecka i samband med LTH:s presidiemöte.
Det ambitiösa arbetet med introduktionen av nya studenter fortsätter som
tidigare med en mångfald av aktiviteter som syftar till att välkomna ALLA
studenter.


Vårpropositionen
Regeringen aviserar en satsning på totalt 100 miljoner på 1 400 nya platser
för civilingenjörer och sjuksköterskor i Sverige. För LU:s del innebär
satsningen drygt 100 nya platser och en tilldelning på 9,5 miljoner kronor i
utökad ram.



Börje Wickberg har gått bort
Börje Wickberg var professor i organisk kemi vid LTH och var omtyckt
både som lärare, forskare och vän. Han var en av de professorer som
byggde upp LTH. Han har satt ett outplånligt avtryck på LTH. Läs och
minns Börje på sid 151-155 i LTH:s 50-årsbok.



Åtgärdsprogram
Vid styrelsemötet 14 december beslutades om ett åtgärdsprogram,
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Genomförda åtgärder samt planerade åtgärder:
– Skrivelse till departementet
Har uppenbarligen haft effekt eftersom det i tilläggsbudgeten kommer
extra tilldelning till fler ingenjörsplatser.
– Livsmedelsteknisk utbildning
Beslut att utbildningen inte heller startas 2014 utan först 2015.
Vi har kontakter med Folkuniversitetet att driva en livsmedelsutbildning i
samverkan med företagen.
– Tekniskt basår
Beslut att starta tekniskt basår 2014 antagligen i något mindre omfattning
än senast.
Vi försöker få departement och kommunförbund förstå att vi inte kan
använda tilldelning av högskoleutbildning för att driva
gymnasieutbildning.
– Masterprogram
Efter beredning i nämnder och utbildningsberedning beslutades att inte
göra någon förändring från förra året när det gäller Masterprogram. Till
Masterprogrammen i fotonik och nanovetenskap vid LTH sker alltså inte
heller i år något intag, intresserade studenter kommer att hänvisas till
Master i fysik vid N-fak. Några nya Masterprogram startas inte.
– Minskning av antalet kurser inom utbildningsprogrammen
Varje utbildningsnämnd inventerar sina kursprogram för att minska
omfånget av dessa.
– Samarbete med Region Skånes enhet som tar fram prognoser och
underlag.
– Vattenhallen
Vi för diskussioner med LU att ta över huvudmannaskapet för
Vattenhallen på samma sätt som för Botaniska trädgården, Historiska
museet, Skissernas museum, Positiv reaktion.
– Information
Pressrelease har skickats ut
Sveriges ingenjörer och Teknikföretagen hålls informerade!


Nyckeltal för kvalitets- och verksamhetsuppföljning
Den diskussion om nyckeltal (KPI) som initierades av styrelsen under
2012 har förts vidare inom organisationen. I samband med årsrapporterna
för grundutbildning respektive forskarutbildning har ett antal nyckeltal
presenterats.
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En sista översyn av vad som framkommits och planeras kunna rapporteras
till styrelsen vid majmötet.

4. Infrastruktur


Spårväg i Lund
Ny webbplats för spårvägsprojektet i Lund, www.spårväglund.se
Information, fakta, dokument, kartor – och en möjlighet att föra
medborgardialog. Nu öppnar Lunds kommun en webbplats ägnad åt den
planerade spårvägslinjen Lund C-ESS, www.spårväglund.se.
Angående påverkan från magnetfält från spårvagnarna
Sannolikt kommer inte MaxIV att påverkas. Reine Wallenberg och Mikael
Akke på Kemicentrum undersöker eventuell påverkan på
elektronmikroskop och NMR-utrustning.



Järnvägsskolan blir kvar i Trafikverket
Efter en längre tids arbete med att försöka hitta en ny ägare och
verksamhetsform för Järnvägsskolan är det nu beslutat att skolan blir kvar
som resultatenhet i Trafikverket.
Under åren sedan Trafikverket bildades har dialog förts med många olika
intressenter. Trafikverket har i dessa diskussioner varit mycket tydligt med
att Järnvägsskolans möjligheter till långsiktig utveckling måste vara helt
säkrad för att en överföring till en ny ägare skulle vara möjlig. Detta har
inte lyckats fullt ut och därigenom återstod till slut endast möjligheten att
fortsätta verksamheten inom ramen för Trafikverket.
Vi välkomnar att ett beslut har tagits och ser med tillförsikt på framtiden.
Att fortsätta som en resultatenhet inom Trafikverket ger oss mycket goda
förutsättningar för att, tillsammans med våra kunder, fortsätta erbjuda
förstklassig kompetensutveckling för den skandinaviska väg- och
järnvägsmarknaden.
Med vänlig hälsning Jan Nilsson, Skolchef



Medicon Village
Just nu finns drygt 650 personer verksamma på Medicon Village. Just nu flyttar
immunteknologi från LTH till Medicin Village.
Den yta de lämnar kan disponeras av en eventuell ny institution i medicinsk
teknik som kan beslutas vid LTH:s styrelsemöte.



Trafikflygarhögskolan, TFHS
Ny ansökan om yrkeshögskoleplatser har lämnats in.
Planering av samverkan inom forskning med Tromsös flygutbildning pågår.
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5. Grundutbildning


Faddrar utbildas för höstens introduktion
Många teknologstudenter gillar att bli faddrar för nybörjarna eller nollorna
som de också kallas. Under våren genomförs därför utbildning som ska ge
kvalificerade ledare. I förra veckan startade ett första fyratimmarspass med
upplevelsebaserade övningar genom bland annat storytelling. Detta utifrån
begrepp som de blivande faddrarna själva upplever som viktiga. - Det
handlar om att ge de här studenterna träning i självledarskap så att de blir
medvetna om sina personliga värderingar och inre motivation, säger
studievägledare Maria Sörensson. - Idag har vi cirka 180 deltagare här
inne på Kårhuset av de närmare 650 studenter som nu utbildas inför
introduktionen i höst.



Fler vill bli civilingenjörer (ur pressmeddelande från LTH, Per W)
Ansökningarna till Lunds Tekniska Högskola, LTH, är fler än någonsin
tidigare. Enligt preliminära siffror har antalet förstahandssökanden till
civilingenjörsutbildningarna ökat med 4 procent till totalt 2350, vilket
innebär mer än två sökanden per plats. Samtidigt är det oförändrat antal
som vill bli industridesigner eller högskoleingenjör. Söktrycket till
arkitekt- och brandingenjörsutbildningarna har minskat men ligger ändå på
en mycket hög nivå.
Särskilt stora är ökningarna till etablerade utbildningar inom datateknik,
kemiteknik och teknisk fysik liksom teknisk matematik. Söktrycket till
utbildningar inom samhällsbyggnad minskar något efter flera års ökningar.
I regeringens vårproposition utlovas 9,5 miljoner kronor extra till
utbildningar inom vård och teknik vid Lunds universitet. – Vi är glada för
att LTH får en ekonomisk förstärkning. Det innebär med största
sannolikhet att vi kan ta anta lika många studenter till teknikutbildningar
som förra året, avslutar Per Warfvinge



HSV-utvärdering
Denna pågår just nu genom att bedömargrupper engagerade av HSV läser
självvärderingar och genomför intervjuer med lärosätena. Intervjuerna kommer
att ske under perioden 18 mars till 3 maj. Resultaten från utvärderingarna
kommer i början av hösten 2013.



Kvalitetsdialoger har genomförts av kvalitetssamordnare och vicerektor med
programledningar för LTH:s utbildningsprogram. Dialogerna har baserats på de
läsårsrapporter som program och utbildningsnämnder har sammanställts.



Masterprogram
Arbete pågår i utbildningsnämnderna dels med en översyn av befintliga
masterprogram dels med att ta fram förslag till nya masterprogram.

6. Forskning/FoU – Forskningsinitiativ


Energimyndigheten ger 108 milj till sex forskningsprojekt inom solenergi
Tunnfilmssolceller tar stadigt marknadsandelar från kiselsolceller. I Sverige

satsar Energimyndigheten stora pengar både på forskning om tunnfilmsteknik
och stöd direkt till företag som utvecklar och tillverkar tunnfilmssolceller.
De svenska företag som tidigare byggt solcellsmoduler och paneler med
kristallina kiselsolceller har utplånats av konkurrensen från Kina. I dag finns det
bara en tillverkare kvar i Sverige, Swemodule i Värmland. Däremot är
optimismen stor om att svenska företag ska ta en position inom
tunnfilmssolceller. Tunnfilmssolceller drar mindre halvledarmaterial och man är
inte begränsad av kiselskivans storlek. Det mikrometertunna halvledarmaterialet
läggs direkt på en glasskiva.
Ett av projekten har gått till Lund:
Nanotrådsbaserade solceller för realisering av billig förnybar energi.
Projektledare Lars Samuelson, Lunds tekniska högskola. Beviljas 9 miljoner
kronor under fyra år.
Projektet syftar till att utveckla solceller med hög verkningsgrad till rimliga
produktionskostnader genom att använda nanotrådar av III-V-halvledare.
Projektet drivs i samverkan med företaget Sol Voltaics



Stort anslag till livsmedelsforskning från FORMAS
Forskargruppen Laboratoriet för Livsmedelshygien fick 16 miljoner
kronor tillsammans med Beatrix Alsanius på Alnarp för att jobba med:
Säkra bladgrönsaker från jord till bord: Bladytans mikroekologi och
preventionsstrategi mot EHEC (acronym: Safe Salad)



Region Skåne fryser bidrag till MaxIV
Region Skåne ska bidra med 135 miljoner kronor till bygget av Max IV.
Men några pengar har inte betalats ut och nu tvingas Lunds universitet att
ta av sitt överskott för att täcka upp. – Vi befinner oss i den situationen att
vi inte kan fullfölja betalningen, säger Harald Lindström, som har särskilt
ansvar för Region Skånes strategiska investeringar. 2010 beslutade Region
Skåne att bidra till bygget av forskningsanläggningen Max IV med 135
miljoner, efter indexuppräkningen har det vuxit till 145 miljoner kronor.
Men Regionen har hela tiden haft ett förbehåll: kostnaden måste kunna
skrivas av som en investering, annars blir det inga pengar. För detta krävs
antingen en lagändring så finansieringen kan betraktas som en investering
och skrivas av, på samma sätt som när Regionen betalar för vägar eller
järnvägar. En annan möjlig väg är att Max IV lyfts ut från Universitet och
blir ett aktiebolag. Inget av detta är aktuellt i nuläget.



17, 9 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa
AFA Försäkring beviljar sex forskare totalt 17,9 miljoner kronor för
forskning om arbetsmiljörisker vid ökad biogasanvändning, kombination
av fysiska och mentala uppgifter för att minska belastningsskador, byte av
bullrande leksaker inom förskolor, luftföroreningar i samband med
reumatoid artrit, framtida behandling av cancersjukdomar samt träning för
att förkorta sjukskrivningstiden vid ryggoperationer. Anslagen ges till
forskare verksamma vid Umeå universitet, Högskolan i Gävle, Göteborgs
universitet, Lunds Tekniska Högskola och Karolinska Institutet.
När det blir vanligare att använda som förnybara bränslen, som biogas för
fordon, möter många människor i olika verksamheter helt nya risker. En
forskargrupp ledd av professor Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola,
får 4 050 000 kronor för att ta fram kunskap om hur man i förväg ska

9

10

utforma arbetsmiljöer på arbetsplatser på ett sådant sätt att de anställda
inte drabbas av hälsoproblem
Uppdrag från regeringen till VR, FAS, Formas ch Vinnova, att utreda och
lämna förslag till en modell för en resursfördelning till universitet och
högskolor som innefattar bedömning av forskningens kvalitet och
relevans.


Vilka forskningsområden är LTH internationellt ledande inom?
Det finns olika listor som presenteras i olika sammanhang. En av de mer
kompletta ser ut som nedan. Chalmers har samlat sina verksamheter i 8
”styrkeområden”, som täcker mer eller mindre hela Chalmers verksamhet.
Hur vill vi synas?
Materialvetenskap och nanoteknologi
Reglerteknik
E-vetenskap
Produktionsteknik
IT och mobil kommunikation
Livsmedel
Transport och logistik
Risk och säkerhet
Industriell bioteknik
Medicinsk teknik
Förbränningsteknik
Miljö och klimat
Genteknik och biokemi
Laserfysik och fotonik
Arkitektur och design
Samhällsbyggnad
Forskningsnämnderna får i uppdrag att tydliggöra LTH:s mervärden inom
forskningen.



MAPCI - Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University
(ur LUs pressmeddelande)
Lunds universitet har i samarbete med Sony Mobile och Region Skåne gått
samman för att bilda ett nytt kompetenscentrum vid LTH som benämns:
Mobile and Pervasive Computing Institute at Lunds University, MAPCI.
Grundarna avser att gemensamt satsa minst 100 miljoner kronor över en
tioårsperiod som grundfinansiering för MAPCI. Svenska och internationella
forskningsanslag ska därutöver komplettera finansieringen via olika projekt.
Runt Lund och Malmö finns Mobile Heights, ett mobilkluster vars
medlemmar representerar drygt 7000 högt kvalificerade anställda och en
sällsynt bredd på företag. Utöver medlemsföretagen omfattar klustret också
affärsstöd till innovativa uppstartsbolag och världsledande forskning inom
hårdvara (System Design on Silicon, SOS), mjukvara (Embedded
Applications Software Engineering, EASE) och applikationer (Network for
Mobile Services & Applications, NMSA) vid Lunds universitet, Blekinge
tekniska högskola och Malmö högskola
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Uppdrag från rektor LU till alla fakulteter
- Uppdrag avseende fakulteternas och USVs strategiska arbete för sin
forskning
- LU:s övergripande planering gällande ESS, MaxIV och Science Village
Scandinavia – uppdrag till fakulteterna planeras
- Internationella toppforskare. Utlysning från VR förväntas. LU ansöker men
vill ha in förslag från fakulteterna.



Grundforskning inom teknisk mekanik avgörande för samhällsnytta
Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark, menar en internationell
panel som utvärderat området. Panelen betonar också att finansieringen av
grundforskning inom teknisk mekanik är viktig för att lägga grunden för
framtida forskning som möter samhällets behov.
Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark inom en rad områden
visar en nyligen genomförd utvärdering. Särskilt områdena
hållfasthetslära, strömningsmekanik och förbränningsteknik lyfts fram.
För att forskningen inom området ska kunna uppfylla framtida krav på
industriell konkurrenskraft och tillfredsställa behovet av hållbar och
effektiv energianvändning, betonar panelen att det är viktigt att de statliga
finansiärerna säkerställer stödet till den grundläggande forskningen inom
teknisk mekanik. Den finansiering som kommer från industrin är relativt
tätt knuten till specifika tillämpningar.



Energimyndigheten ger 108 milj till sex forskningsprojekt inom
solenergi
Tunnfilmssolceller tar stadigt marknadsandelar från kiselsolceller. I
Sverige satsar Energimyndigheten stora pengar både på forskning om
tunnfilmsteknik och stöd direkt till företag som utvecklar och tillverkar
tunnfilmssolceller.
De svenska företag som tidigare byggt solcellsmoduler och paneler med
kristallina kiselsolceller har utplånats av konkurrensen från Kina. I dag
finns det bara en tillverkare kvar i Sverige, Swemodule i Värmland.
Däremot är optimismen stor om att svenska företag ska ta en position
inom tunnfilmssolceller. Tunnfilmssolceller drar mindre halvledarmaterial
och man är inte begränsad av kiselskivans storlek. Det mikrometertunna
halvledarmaterialet läggs direkt på en glasskiva.
Ett av projekten har gått till Lund:
Nanotrådsbaserade solceller för realisering av billig förnybar energi.
Projektledare Lars Samuelson, Lunds tekniska högskola. Beviljas 9
miljoner kronor under fyra år.
Projektet syftar till att utveckla solceller med hög verkningsgrad till
rimliga produktionskostnader genom att använda nanotrådar av III-Vhalvledare. Projektet drivs i samverkan med företaget Sol Voltaics



Foodbest DK/SE konceptet för en EIT-KIC fortgår.
Det ser mycket lovande men mycket förhandlande återstår.



Forskningsportaler
Produktionsportal, Materialportal och Transportportal kommer att introduceras
och invigas under året.
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7. Internationalisering


Masterprogrammen
Totalt har 147 avgiftsskyldiga sökt något av LTH:s 8 utannonserade program och 121
av alla antagna är villkorligt antagna. Trenden är att LTH:s mastersprogram har högre
antagningstal i år jämfört med 2012 och flera har tackat ja till stipendier. Flera
aktiviteter planeras i slutet av terminen, såsom ”Farewell” för de som tar examen,
samt en cykelutflykt i juni (arrangeras av TLTH) för de som just slutat år 1.
Arrangemangen är ett led i arbetet med (blivande) alumni.



Science without Borders
Brasilianska staten har sjösatt ett gigantiskt stipendieprogram, ”Science without
Borders”, med målet att skicka ut 100 000 studenter inom naturvetenskap och teknik.
Studenterna betalar fulla studieavgifter och LTH har erbjudit 32 kurspaket, med start
hösten 2013, på engelska.
Totalt har Brasilien godkänt 84 stipendiater till Sverige, 9 studenter antogs till LTH.
Som jämförelse har KTH 14 stipendiater, medan Naturvetenskaplig fakultet vid LU
inte har några.
I nästa call inkluderas inte enbart grundutbildning utan även doktorander, postdocs
och sandwich-doktorander. LTHs institutioner är öppna för möjligheten att ta emot på
dessa högre nivåer.



Global Engineering 3

GE3 är ett nätverk som bildades 1995 – ett i Europa och ett i USA. Nätverket
består idag av medlemmar från USA, Europa, Asien, Latinamerika, Australien
och Mellanöstern. Sverige saknas bland medlemsländerna och under 2012 fick
LTH och KTH en inbjudan till nätverket, och att vara med på den årliga
konferensen som observatörer innan ev. beslut om ansökan om medlemskap.
Per Warfvinge och Christina Grossmann deltog i konferensen 7 -10 april.
Under konferensen presenterade också Per en –, ”Assessment, Accountability,
and Educations Quality in the United States and Sweden” tillsammans med
Steve Culver, Sr. Associate Director, Office of Assessment & Evalutation,
Virginia Tech.
Ett medlemskap i Global E3 skulle gynna LTH på flera sätt. Inte bara får
studenterna ytterligare möjligheter att komma till attraktiva utbytesplatser,
utan framförallt skulle Lunds universitet/LTH få större synlighet
internationellt. Att på detta sätt få möjligheten att fördjupa relationerna med
attraktiva universitet av världsklass (t ex University of Michigan, University
of Wisconsin, Texas Tech) betyder mycket. Ett medlemskap ger möjlighet att
testa partners, innan man eventuellt går vidare till ett bilateralt avtal.
Möjlighet att konsolidera samarbetet med de universitet vi redan har bilaterala
avtal med genom årliga träffar – något som redan under detta möte resulterade
i fler eftertraktade studieplatser vi Technical University of Nanyang,
Singapore.


Magalhães – LTH:s nätverk mot Latinamerika
Magalhães är ett nätverk som syftar till att öka utbytet mellan Europa (16 universitet)
och Latinamerika (15 universitet). Nätverket har öppnat upp länder som t ex
Argentina, Chile, Brasilien och Colombia för LTH:s studenter. Sedan 2010 uppbär

LTH posten som vice-president i nätverket. Den 6-7 maj hade nätverkets
arbetsutskott möte i Prag, varvid åtgärder från årsmötet 2012 följdes upp och det
beslutades att föreslå för årsmötet 2013 att sikta på utvidgning i Storbritannien.


U-Multirank, LTH medlem av task force inom CESAER
U-Multirank är ett system avsett för ranking av Europeiska universitet, det enda som
har finansiellt stöd av EU kommissionen. En av kommissionens referensgrupper är
CESAER, Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and
Research i vilket LTH är medlem sedan 2008. Trots att LU centralt valt att inte delta i
utvecklingen av U-Multirank har LTH valt att aktivt bidra inom ramen för CESAER.
Vi tror att detta kommer öka LTH:s kompetens vad gäller internationella rankingar
och hur LTH kan agera proaktivt i sitt strategiska arbete.



Ansökan ICI-ECP
En ansökan lämnades in 15 maj med syfte att stötta mobiliteten mellan framförallt
LTH och Kyushu University, genom att studenterna får en möjlighet till stipendier
om ansökan beviljas. Projektet kallas EU-JAMM (EU-Japan Advance3
Multidisciplinary Master Studies). Deltagande universitet:
Japan: Kyushu University, Osaka University, Nara Women’s University, Kobe
University (koordinator)
Europa: University of Essex, University of Groningen, Jagiellonian University, Lund
University, Tilburg University, University of Leuven (koordinator)



Global Day
Den 16 april anordnades en första universitetsgemensam dag för att stimulera
studenterna till utbytesstudier. Dagen arrangerades av Externa Relationer tillsammans
med fakulteterna. Programmet bjöd på föreläsningar från näringsliv, akademiker och
partneruniversitet om nyttan av utlandsstudier, samt en mässa där möjligheterna att
läsa utomlands i olika världsdelar presenterades. LTH avslutade med en presentation
av möjligheterna för våra studenter – en programpunkt som besöktes av ca 200
teknologer i åk 1-3.

Besök
11-22 mars - Ms Katherine Sherwin, Internationell koordinator vid Universidad Técnico
Santa Maria, Valparaiso, Chile, är på ”Staff exchange” på Internationella avd.
22-25 april – Vice-Rector for Scientific Affairs Prof. Hala Khyami-Horani och Dr. Rami
Ali, University of Jordan.
24 april – John Cramer, Greenwich University, UK – samarbetsduskussioner inom
arkitektur.
25 april – Katja Durkin, University of Nottingham (U21), Staff exchange.
16-17 maj – Campus Advisors från University of California – diskussioner om fördjupat
samarbete.
22 maj – Vrije Universiteit Bryssel och Université Libre de Bruxelles – samarbete inom
befintligt partnerskap.

8. Information/Rekrytering/Externa kontakter


URANK – Årets universitetsranking är publicerad
Urank bedömer i motsats till andra rankningar inte lärosätena enbart som
forskningsinstitutioner. I stället är resultaten en sammanvägning av inte
mindre än 27 statistiska kriterier: alltifrån söktryck, lärartäthet,
studenternas antagningsbetyg och prestationer, till hur lätt de
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färdigutbildade haft att få jobb. Även graden av internationell miljö
räknas, liksom hur stor andel av studenterna som har utländsk bakgrund
eller kommer från hem utan studievana. Totalrankingen gynnar
branschhögskolor vilket framgår av tabellen.
Totalranking (Siffra inom parentes = förändring mot i fjol)
1. Karolinska institutet (+/-0)
2. Handelshögskolan i Stockholm (+/-0)
3. Sveriges lantbruksuniversitet (+/-0)
4. Kungl. Tekniska högskolan (+/-0)
5. Uppsala universitet (+1)
6. Chalmers tekniska högskola (-1)
7. Lunds universitet (+/-0)
8. Linköpings universitet (+1)
9. Göteborgs universitet (-1)
10. Stockholms universitet (+1)
11. Umeå universitet (-1)
12. Örebro universitet (+/-0)
13. Högskolan i Jönköping (+2)
14. Luleå tekniska universitet (-1)
15. Södertörns högskola (-1)
16. Malmö högskola (+/-0)
17. Karlstads universitet (+5)
18. Linnéuniversitetet (+/-0)
19. Mälardalens högskola (+/-0)
20. Blekinge tekniska högskola (+1)
21. Högskolan i Borås (-4)
22. Högskolan i Halmstad (-2)
23. Mittuniversitetet (+2)
24. Högskolan i Gävle (+2)
25. Högskolan Dalarna (-1)
26. Högskolan Väst (+2)
27. Högskolan i Skövde (-4)
28. Högskolan Kristianstad (-1)
29. Högskolan på Gotland (+/-0)
I rankningen ingår nio utvärderingar av olika studieområden och enskilda
utbildningsprogram.
Teknik/Ingenjörer (22 rankade)
1. Kungl. Tekniska högskolan (+/-0)
2. Lunds universitet (+1)
3. Chalmers tekniska högskola (-1)
4. Uppsala universitet (+1)
5. Linköpings universitet (-1)
6. Luleå tekniska universitet (+/-0)
7. Blekinge tekniska högskola (+1)
8. Högskolan i Jönköping (+2)
9. Mälardalens högskola (-2)
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10. Högskolan i Gävle (+7)
Naturvetenskap (16 rankade)
1. Sveriges lantbruks- universitet (+/-0)
2. Lunds universitet (+/-0)
3. Uppsala universitet (+1)
Medicin/Läkare (sju rankade)
1. Lunds universitet (+/-0)
2. Linköpings universitet (+2)
3. Karolinska institutet (+/-0)
Vård/Sjuksköterskor (23 rankade)
1. Karolinska institutet (+2)
2. Lunds universitet (-1)
3. Göteborgs universitet (+1)
Jurist (sex rankade)
1. Uppsala universitet (+/-0)
2. Lunds universitet (+1)
3. Örebro universitet (+2)
HumSam (24 rankade)
1. Uppsala universitet (+/-0)
2. Lunds universitet (+2)
3. Linköpings universitet (-1)
Psykolog (tio rankade)
1. Linköpings universitet (+1)
2. Uppsala universitet (-1)
3. Karolinska institutet (+4)
4. Lunds universitet (+/-0)
Ekonom (25 rankade)
1. Uppsala universitet
2. Handelshögskolan i Stockholm (+1)
3. Högskolan i Jönköping (+2)
4. Lunds universitet (+2)
Socionom (16 rankade)
1. Ersta Sköndal högskola (+7)
2. Göteborgs universitet (+1)
3. Stockholms universitet (-1)
4. Högskolan i Jönköping (+2)
5. Karlstads universitet (+9)
6. Uppsala universitet (-5)
7. Lunds universitet (-2)
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QS World University Ranking
De klassiska elituniversiteten i USA och Storbritannien toppar listan över
världens bästa universitet. Men även i Sverige har vi utbildning i
världsklass - Karolinska institutet i Solna är världens fjärde bästa
universitet i farmakologi och tionde bästa i medicin. QS World University
Rankings by Subject rankar varje år världens 700 bästa universitet
ämnesvis. Toppar gör universitetet i Harvard i flera ämnen, vilket gör det
till världens främsta. Men även svenska universitet hamnar högt Karolinska institutet i Solna placerar sig på fjärde plats i ämnet
farmakologi. I medicin hamnar samma universitet på tionde plats. Andra
svenska universitet i topp 50 i olika ämnen är Stockholms universitet,
Lund Uppsala, Handelshögskolan, KTH, Chalmers och Sveriges
lantbruksuniversitet.

Några externa nyheter som delvis berör LTH


Börschefen blir ny vd i Folksam
Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak utnämnde på tisdagen Jens
Henriksson till ny koncernchef och vd i Folksam. Han efterträder Anders
Sundström, som tidigare har meddelat att han avgår för att övergå till
styrelsearbete. 46-årige Henriksson är i dag vd för Nasdaq OMX
Stockholm. Han tillträder som koncernchef och vd i Folksam senast den
1 november, enligt ett pressmeddelande. "Med sin breda bakgrund från
näringsliv och samhällsfrågor är Jens Henriksson sällsynt lämpad att vässa
Folksam för framtiden", skriver Nina Jarlbäck, ordförande i
rekryteringskommittén.



Klart att Sol Voltaics bygger fabrik i Lund. (från Rapidus)
Till sommaren ska nanoteknikbolaget Sol Voltaics ha säkrat 10 till 20
miljoner dollar i nytt riskkapital för en produktionsanläggning i Lund av
material till solceller. Målet är att nå en miljard i omsättning inom en
femårsperiod.
Sol Voltaics har utvecklat ett material som är baserat på nanotrådar och
som förbättrar effekten på solceller med över 25 procent. Nanotrådarna
tillverkas genom aerotaxy, en metod som beskrevs i decembernumret av
Nature och som har forskats fram vid nanometerkonsortiet i Lund.
I första steget ska produktionslinjen årligen tillverka nanotrådar till
solceller med sammanlagd kapacitet på 5 megawatt 2015, men relativt
snart därefter ska den siffran vara uppe i 100 megawatt per år.



Nanoteknikbolaget Glo drar in rekordinvestering
En av de största investeringarna någonsin för en skånsk
forskningsavknoppning. Glo, med rötterna i nanometerkonsortiet i Lund.
En aktieemission genomförs som tillför flera hundra miljoner kronor i
riskkapital. Målet är att ha en första kommersiell lysdiod på marknaden
vid årsskiftet.



Sol Voltaics ett av de ”33 hetaste företagen” enligt Ny Teknik
Företaget har utvecklat en ny typ av process för att tillverka nanotrådar i
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galliumarsenid. Trådarna, som fångar ett brett spektrum av solljuset, växer
fram i rasande fart på guldpartiklar som svävar i het gas. De solfångande
nanotrådarna kan sedan blandas i en vätska. När man lägger vätskan på
vanliga kisel- eller tunnfilmssolceller så ökar verkningsgraden i ett slag
med mer än 25 procent. Tekniken bygger på världsledande forskning vid
Lunds universitet. Nu vill Sol Voltaics ta in nytt kapital för att bygga en
fabrik i Lund som kan tas i drift år 2015.


Uppåt 600 tjänster försvinner från anläggningen i Lund när
krisdrabbade ST-Ericsson delas upp mellan moderbolagen.
Pressrelease: Ericsson and STMicroelectronics agree on strategic way
forward for ST-Ericsson Mar 18, 2013
Ericsson (NASDAQ:ERIC) and STMicroelectronics (NYSE:STM) today
announced an agreement on the way forward for the joint venture (JV) STEricsson. As communicated by the parent companies in December 2012,
both have been working together toward a strategic solution for the JV.
After months of intensive joint work, the parent companies have selected
the strategic option which maximizes their respective future prospects and
growth plans.



Lån och miljondonation till Medicon Village-forskning från
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Skåne inleder ett samarbete med Medicon
Village.Samarbetet innebär att försäkringsbolaget ska ge årliga donationer
på 775 000 kronor i fem år samt låna ut 25 miljoner kronor till
kunskapscentret i Lund. – Vi vill bidra till att skapa en unik tillväxtmiljö
för kunskaps- och utvecklingsintensiva bolag inom Life science i
regionen, säger Susanne Peterson, vd för Länsförsäkringar Skåne, i ett
pressmeddelande.
Donationen går till Medicon Village och Mats Paulsson stiftelse. Stiftelsen
instiftades 2010 och fokuserar på vetenskaplig forskning, framförallt inom
medicin.



Medicon Valley Alliance (MVA) spikar framtidens fokusområden
På ett styrelsemöte förra veckan beslutade Medicon Valley Alliance,
MVA, vilka tre områden som ska stå i fokus för medlemsorganisationens
arbete: e-health, immunreglering och systembiologi.
MVA har sedan en tid arbetat med att sålla fram fokusområden inom life
science. MVA har anlitat Boston Consulting Group för att kartlägga
möjligheterna för klustret, som enligt rapporten lider av låg tillväxt och är
beroende av några få storbolag. Det slutliga målet är att få branschen att
växa och kunna attrahera internationella toppforskare och företag till
regionen.
Av de områden konsultrapporten pekat ut har tre valts för omedelbar
uppstart. Ett fjärde område, stukturbiologi, anses också viktigt, men
eftersom forskningen där är knuten till bland annat ESS och MAX IV drar
MVA igång detta senare.
MVA:s roll blir nu att driva den fortsatta processen, arbeta med
finansiering och säkra politisk uppbackning.
Inom e-health handlar det om att med IT-hjälpmedel klara hemsjukvård
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med övervakning och medicinering på distans. I området immunreglering
studeras immunsystemets roll i sjukdomar och behandling. Det tredje
fokusområdet, systembiologi, handlar om att anpassa läkemedel genom att
studera olika individers arvsmassa kopplat till vilka sjukdomar de drabbas
av under sina liv. Här har både Danmark och Sverige en unik position i
och med våra personnummersystem och befintliga biobanker.
På topplistan över styrkeområden har även storskalig bioteknisk
produktion, functional food samt reproduktionstekniker figurerat. Dessa
har valts bort med motiveringen att det redan finns uppbackning i form av
samarbeten och ekonomiska satsningar från andra aktörer. MVA kommer
dock att bidra med bland annat internationell marknadsföring.


AstraZeneca fokuserar på tre strategiska centra varav Mölndal är ett.
Mölndal blir ett av de tre nya strategiska forsknings- och
utvecklingscentra som Astra Zeneca fokuserar på.
Astra Zenecas beslut innebär att Mölndalsanläggningen stärks i sin roll
som ett strategiskt center för forskning och utveckling. I Mölndal kommer
företaget att koncentrera sig på att utveckla nya användningsområden för
läkemedel som redan finns på marknaden. Övriga nya Fou-centra som ska
byggas upp placeras i Cambridge, Storbritannien och i Gaithersburg, USA.
Enligt företaget är målsättningen att stärka forskningen och ta en
världsledande roll för innovationer inom bioläkemedel.



Ideon Science Park gör nytt rekordbokslut
Under 2012 etablerade sig 74 företag på Ideon i Lund, en av norra Europas
mest framgångsrika innovationsmiljöer – det är fem fler än rekordåret
2011 och pekar på en uppåtgående trend att Ideon växer och bidrar till
positiv utveckling i hela regionen.
När Sveriges första och största science park sammanfattar bokslutet 2012
är det mestadels rekordsiffror som infinner sig. Ideon har varit starten för
flera svenska export- och bolagsframgångar, som Sony Mobile, QlikTech,
Axis Communications, Scalado och TAT – och företagen som startar på
Ideon drar ofta med sig hela regionen, eftersom de förr eller senare flyttar
ur innovationsmiljön och skapar arbetstillfällen och skattekronor även på
andra platser.
– I dag är vi cirka 330 företag på Ideon som tillsammans har runt 2.500
anställda – fördelat på 120.000 kvadratmeter, säger Hans Möller, vd för
Ideon AB.
– Profilbyggnaden Ideon Gateway – den enskilt största utvidgningen
sedan Ideon startade 1983 – är redan belagd till väldigt hög grad och vi har
nu hela fyra inkubatorer i innovationshuset Ideon Agora – en unik miljö
med en stor kritisk massa med hög kompetens kring öppen innovation,
affärsutveckling och försäljning inom en radie av 200 meter

Universum presenterar en ny Företagsbarometer
Företagsbarometern listar de mest populära arbetsgivarna i Universums
undersökning bland högskole- och universitetsstudenter. Det här är 2012 års lista.

19

Ekonomer
1. IKEA
2. Google
3. Hennes & Mauritz
4. Ernst & Young
5. PwC
6. Swedbank
7. SEB
8. Handelsbanken
9. L'Oréal
10. KPMG
11. McKinsey & Company
12. Sveriges Riksbank
13. Utrikesdepartementet
14. Nordea
15. Spotify
16. Exportrådet
Civilingenjörer
1. Google
2. IKEA
3. Ericsson
4. Vattenfall
5. ABB
6. ÄF
7. AstraZeneca
8. SWECO
9. McKinsey&Co
10. Microsoft
11. Scania
12. Spotify
13. Volvo Gtoup
14. Tetra Pak
15. Accenture
16. E.ON
17. Siemens
18. Sony Ericsson
19. Atlas Copco
20. Samsung
Högskoleingenjörer
1. Google
2. Skanska
3. NCC
4. Volvo Group
5. IKEA
6. ABB
7. SWECO
8. Peab
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9. Microsoft
10. Ericsson
11. White rkitekter
12. Volvo Car corporation
13. Sony Ericsson
14. Vattenfall
15. Scania
16. Försvarsmakten
17. SAS
18. Saab
19. Toyota
20. ÅF
Flest patentansökningar – Lund ligger högt
Södertälje är den kommun i Sverige där det görs flest patentansökningar per
invånare. Under åren 2008–2012 gjordes nära 4,5 patentansökningar per tusen
invånare i Södertälje, varav en stor del är kopplade till företaget Scania. Tvåa på
listan är Emmaboda kommun med fyra ansökningar per tusen invånare.
Universitetsstäderna Lund och Uppsala ligger högt på listan men även små
kommuner som Nykvarn, Pajala och Lysekil tar sig in bland kommunerna med
flest patentansökningar per invånare. En ensam uppfinnare står för 34 av de 36
patentansökningar som gjordes av uppfinnare i Emmaboda under den granskade
femårsperioden.
Antal patent och antal patent per tusen invånare
1 Södertälje (401) 4,48
2 Emmaboda (36) 4,00
3 Lund (441) 3,90
(Nyhetsbyrån Sirens granskning av inkomna ansökningar till Patent- och
registreringsverket)


Hållbarhetshus
Lunds kommun undersöker möjligheterna att bygga ett ”Hållbarhetshus” på
Ideon s torg vid Ideons gammahus. LU/LTH följer utvecklingen,

9. LU – allmänt


ESS tidigare VD Colin Carlile till Science Village Scandinavia
Colin Carlile, som lett ESS-projektet sedan 2006, tillträder en position som
särskild rådgivare i Science Village Scandinavia AB.



Klart med ny kårledning för LUS
Clara Lundblad, 27, väljs till ny ordförande för det kommande
verksamhetsåret 13/14. Hon är just nu ordförande för HTS, Humanistiska och
teologiska studentkåren..
Edward Linderoth-Olson, 25, studerar Datateknik under LTH:s
Kinainriktning och är tidigare vice ordförande på Teknologkåren med
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ansvar för utbildningsfrågor. Han valdes till vice ordförande i kårsamarbetet.


Rasmus Kjellén, avgående ordförande för TLTH, är invald i styrelsen för SFS
(Sveriges förenade studentkårer)



Lunds universitets fundraisingkampanj inför 350-års jubileet ” Lund
University – For a better world” har börjat komma in i ett aktivare skede.
Varje fakultet ombeds ta fram 3-4 prioriterade projekt för donationer,
långsiktiga, gärna tvärvetenskapliga, viktiga utmaningar för människor som
är förståeligt även för utomstående. Huvudansvarig för LTH är Eric
Hamilton. Utförligt informationsmaterial kommer att sändas ut inom kort.
Fakulteten kommer att ha en kontaktperson som ansvarar för kontakterna
gentemot fundraisingkampanjen.
Uppdrag till institutionerna: Skicka in förslag på donationskampanjobjekt till
Beatrice Nordlöf. Inledningsvis räcker det med kortfattade beskrivningar men
de slutliga cirka 4 förslagen skall beskrivas på 2-4 sidor.
Se exempel här:
http://www.lu.se/innovation-samverkan/forskningsutmaningar och
http://www.lu.se/innovation-samverkan/ge-till-lunds-universitet/detta-kandu-ge-till/kultur-och-upplevelser.



Det gröna universitetet eller ”Gröna Lund”
Ny forskningsorganisation ska göra Lunds universitet grönare .
Lunds universitet håller på att bygga upp en ny paraplyorganisation som
ska knyta samman ett tiotal forskargrupper inom energi- och
miljöforskningen. Styrelseordförande blir Margot Wallström.
Den nya organisationen ska formaliseras innan sommaren och går i dag
under arbetsnamnet Det gröna universitetet, eller ”Gröna Lund” som
rektor Per Eriksson skämtsamt kallar det. Bland de nyckelpersoner som
kan komma att ingå nämner han Henrik Smith, professor i biodiversitet,
Lars Nilsson, professor i miljö- och energisystem samt Lena Neij, prefekt
vid internationella miljöinstitutet. Kansliet är tänkt att ledas av
universitetets miljöchef Claes Nilén.



Utbildningsnämnden LU angående Open accesskurser och e-lärande
(MOOC = Massive Open On-line Courses)

Vid nämndens möte i förra veckan beslutades om en utredning om openaccesskurser och e-lärande. Arbetet kommer att utföras under året.
Därutöver beslutade nämnden att uppdra åt ett presidium bestående av
nämndens vice ordförande, forskarutbildningskommitténs ordförande,
internationaliseringskommitténs ordförande och en studentrepresentant att
bereda ärenden rörande fördelning av ekonomiska medel som inkommit
till nämnden.

ANMÄLNINGSLISTA
2013-05-24

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola.
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190)
Datum
2013-03-18

Diarienummer
LTH 2013/480
LTH 2013/340

2013-04-08

LTH 2013/477
LTH 2013/604
LTH 2013/616

2013-04-15

LTH 2013/668
LTH 2013/678

2013-04-22
2013-04-29

LTH 2013/717
LTH 2013/734
LTH 2013/721

2013-05-06

LTH 2013/810
LTH 2013/703

Ärende/Handläggare
Magisterprogram i innovation, teknologi och
management inom hälso- och sjukvård,
Camilla Hedberg.
Behörighets- och examenskrav för
civilingenjörsexamen i riskhantering,
Camilla Hedberg.
Remissvar gällande ”Rättigheter för studenter
vid LU”, Camilla Hedberg.
Fördelning av reser- och forskningsbidrag vid
Lunds Tekniska Högskola vårterminen 2013,
Anna C Flinth.
Föreskrifter för hantering av ansökningar
avseende stöd till infrastruktursatsningar inom
LTH, PG Nilsson.
Beslut angående ansökan från Ann Pontén om
annan förled i doktorsexamen än
licentiatexamen, Lotta Malmborg.
Projekt för utveckling av forskningsportaler och
införande av ny grafisk profil vid LTH,
PG Nilsson.
Utseende av ledamot i ledningsgruppen för
Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildning till
VA-projektör, PG Nilsson.
Särskild behörighet för antagning till
Masterutbildning i livsmedelsteknik och
nutrition, Camilla Hedberg.
Masterprogram vid LTH med start
höstterminen 2014, Camilla Hedberg.
Basår och livsmedelsteknisk högskoleutbildning
höstterminen 2014, Camilla Hedberg.
Yttrande angående remiss avseende förslag till
föreskrifter om fördelning (delegering) av
arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande
säkerhetsarbetet vid Lunds universitet,
Gerd Olsson.
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Utseende av styrelse och föreståndare för CC
ProMatEn, Fredrik Palmqvist.
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LTH totalt - Forskning kvartal 1 (tkr)
Utf 2013 Bud 2013 Avvikelse
Jan- Mar Jan- Mar bud-utfall Kommentar

Hela årets inkomst i första kvartalet Centrumbildningar ska vidareförmedlas; Create Health +7 Mkr,
16 400 Nanometerforskning strat +6 Mkr , Lunarc +3 Mkr. Övrigt +400 tkr Ingen justering prognos

Årets inkomst statsanslag/uppdrag

124 000

107 600

Årets inkomst bidrag

122 100

136 900

5 500

3 000

44 300

22 800

295 900

270 300

-168 600

-169 400

Löpande semesterkostnader

-15 300

0

Lokalkostnader

-31 900

-34 800

2 900 Tekniskt fel i budgetmodulen, kontra utbildning. Rättas andra kvartalet

Driftkostnader

-32 800

-35 100

Köpta tjänster tillfälligtvis lägre än budget första kvartalet. De facto förväntad ökning, justering
2 300 prognos.

Avskrivningskostnader

-12 900

-12 300

-600

Indir kostn ovanliggande nivåer

-18 300

-18 100

-200

300

100

200

Kostnad

-279 500

-269 600

-9 900

Resultat

16 400

700

Årets inkomst intern fsg,ind intäkt

Nettoperiodisering

Intäkt
Personalkostnader & stipendier

Övrigt

-14 800 Tidsaspekt bidragsinkomster, de facto nya bidrag

2 500 Diverse underbudgeterad internförsäljning. Justering prognos
Tillfälligtvis förbrukat mer periodiserade medel än budgeterat dels i avvaktan på bidragsintäkter,
21 500 dels till följd av tillfällig kostnad för löpande semesterkostnad. Ingen justering prognos.

25 600
Tillfällig besparing. Förväntad ökad kostnad, justering i prognos för nyanställningar och
800 förlängningar.
Tillfällig kostnad inarbetad semester. Ackumulerat ska vara 0 vid årets slut. Ingen justering i
-15 300 prognos nödvändig.

15 700 Verklig avvikelse mot budget 12 900 tkr (avdrag för lokalkostnader)

LTH Forskning totalt - Prognos vs budget
Bud 2013
Prog 1
Helår 2013 Helår

Bud vs
prog Kommentar

Årets inkomst statsanslag/uppdrag

430 500

429 700

Uteblivet projekt Institutionen för Bygg och Miljö -2 000 tkr. Nya projekt på Kemiska institutionen
-800 +600 tkr, Teknisk ekonomi +400 tkr samt Designvetenskaper +300 tkr. Övrigt -100 tkr.

Årets inkomst bidrag

547 600

561 500

Nya bidrag; Kemiska institutionen +6 000 tkr, EiT +3 800 tkr samt Teknisk ekonomi och logistik och
13 900 Designvetenskaper +1 800 tkr vardera. Övrigt +500 tkr.

Årets inkomst intern fsg,ind intäkt

11 900

14 900

Nettoperiodisering

91 400

91 800

400

1 081 400 1 097 900

16 500

Intäkt

3 000 Justerat prognos baserat på utfall första kvartalet

Nyanställningar och förlängningar; Energivetenskaper, Kemiska institutionen och Bygg och
-7 600 Miljöteknologi -7 200 tkr, övriga inst -400 tkr.

Personalkostnader & stipendier

-668 400

-676 000

Lokalkostnader

-139 300

-131 900

Driftkostnader

-140 600

-142 200

Avskrivningskostnader

-49 200

-48 900

300

Indir kostn ovanliggande nivåer

-72 300

-72 300

0

200

200

0

-1 069 600 -1 071 100

-1 500

Övrigt
Kostnad
Resultat

11 800

26 800

7 400 Tekniskt fel i budgetmodulen, kontra utbildning. Rättas andra kvartalet/prognos 2
-1 600 Förväntade ökade driftkostnader främst Fysik -900 tkr, övriga inst -700 tkr.

15 000 Varav 7 400 tkr är felaktiga lokalkostnader, verklig avvikelse mot budget +7 600 tkr

LTH totalt - Utbildning kvartal 1 (tkr)
Utf 2013 Bud 2013 Avvikelse
Jan- Mar Jan- Mar bud-utfall Kommentar

119 900

Teknik och Samhälle, retroaktiv betalning för 2010-2012 från GEO-centrum/Designvetenskaper för
delaktighet i kurser +1 000 tkr samt ny uppdragsutbildning kollektivtrafik +400
tkr.Designvetenskaper inväntar tilldelning för kurser i Hbg -1 800 tkr. Övrigt -400 tkr. Justerat
-800 prognos med nya inkomster.

5 300

Förutbetald intäkt från IKEA stitching foundation +8 500 tkr. Donation från Ikea till Maskinteknologi
+300 tkr. Justering för Maskintek. i prognos. IKEA kommer att periodiseras vid helårsbokslutet,
8 800 ingen justering.

7 600

3 300

Nedsättningar för programledningar, utbildningsnämnder etc. bokförda som intern försäljning/köp av
tjänst totalt +2 400 tkr/kvartal. Övrigt, diverse intern försäljning högst i första kvartalet +1 900 tkr,
4 300 förväntas avta. Justering för nedsättningar i prognos.

-3 100

-1 900

-1 200

Intäkt

137 700

126 600

11 100

Personalkostnader & stipendier

-75 700

-77 700

-7 300

0

Lokalkostnader

-29 900

-26 600

Tekniskt fel i budgetmodulen, kontra forskning -2 900 tkr, rättas andra kvartalet/prognos 2. Bokade
-3 300 undervisningslokaler underbudgeterade -400 tkr. Justering prognos.

Driftkostnader

-15 000

-13 200

Nedsättningar för programledningar, utbildningsnämnder etc. bokförda som intern försäljning/köp av
-1 800 tjänst totalt -2 400. Övrigt + 600 tkr. Justering nedsättningar i prognos.

-3 500

-2 900

-16 900

-16 800

-100

-100

-100

0

Kostnad

-148 400

-137 300

-11 100

Resultat

-10 700

-10 700

0

Årets inkomst statsanslag/uppdrag

Årets inkomst bidrag

Årets inkomst intern fsg,ind intäkt
Nettoperiodisering

Löpande semesterkostnader

Avskrivningskostnader
Indir kostn ovanliggande nivåer
Övrigt

119 100

14 100

2 000 Tillfälligt
Tillfälligt, inarbetad semester. Ackumulerat ska vara 0 vid årets slut. Ingen justering i prognos
-7 300 nödvändig.

-600 Underbudgetering avskrivningar, främst LTH gemensamt och Fysik. Justering prognos .

LTH Utbildning totalt - Prognos vs budget
Bud 2013
Prog 1
Helår 2013 Helår

Årets inkomst statsanslag/uppdrag

Bud vs
prog Kommentarer
Teknik och samhälle ny uppdragsutbildning relaterad till kollektivtrafik +400 tkr, samt retroaktiv
betalning för 2010-2012 från GEO-centrum o Designvetenskaper för delaktighet i kurser +1 000 tkr.
1 000 Övrigt -400 tkr.

483 900

484 900

Årets inkomst bidrag

17 300

17 800

Årets inkomst intern fsg,ind intäkt

13 500

22 900

Nettoperiodisering

-7 800

-7 800

0

506 900

517 800

10 900

Personalkostnader & stipendier

-310 700

-315 700

-5 000 Central justering för nedsättningar -5 000 tkr.

Lokalkostnader

-106 600

-114 500

Tekniskt fel i budgetmodulen, kontra forskning - 7 400 tkr, rättas andra kvartalet/prognos 2.
-7 900 Underbudgeterade undervisningslokaler -500 tkr, tveksamt om denna prognos räcker för året.

Driftkostnader

-52 800

-57 500

Nedsättningar för programledningar, utbildningsnämnder etc. bokförda som intern försäljning/köp av
-4 700 tjänst -4 600 tkr, övrigt -100 tkr.

Avskrivningskostnader

-10 900

-11 900

-1 000 Justering för underbudgetering, främst LTH gemensamt och Fysik.

Indir kostn ovanliggande nivåer

-67 300

-67 300

0

100

0

-100

Kostnad

-548 200

-566 900

-18 700

Resultat

-41 300

-49 100

-7 800

Intäkt

Avrundning

500 Donation till Maskinteknologi från IKEA +250 tkr, övrigt +250 tkr
Nedsättningar för programledningar, utbildningsnämnder etc. bokförda som intern försäljning/köp av
9 400 tjänst totalt +9 600 tkr. Övrigt -200 tkr.

Myndighetskapital 2013 LTH
Myndighetskapital LTH gemensamt

Utbildning

Forskning

Totalt

Ingående 2013

13 079

36 163

49 242

Byte myndighetskapital LU centralt

20 000

-20 000

0

Byte myndighetskapital Teknik och samhälle

5 500

-5 500

0

Byte myndighetskapital Maskinteknologi

5 700

-5 700

0

Förväntat resultat budget 2013

-30 559

390

-30 169

Förväntat utgående myndighetskapital 2013 LTH gemensamt

13 720

5 353

19 073

Utbildning

Forskning

Totalt

Ingående 2013

38 100

222 697

260 797

Byte myndighetskapital Teknik och samhälle

-5 500

5 500

0

Byte myndighetskapital Maskinteknologi

-5 700

5 700

0

Förväntat resultat budget 2013

-10 756

11 469

713

Förväntat utgående myndighetskapital 2013 inst, centrumbildn. etc.

16 144

245 366

261 510

Campus Helsingborg

-39 265

-204

-39 469

-9 401

250 515

241 114

Myndighetskapital institutioner, centrumbildn etc.

Summa förväntat utgående myndighetskapital

Åtgärder Utbildning
• Behov:
– Ökade intäkter
– I nuläget: dra ned på antalet studenter vid LTH.
– I nuläget: reducera kostnader på institutioner

• Skrivelse till departementet
– Har uppenbarligen haft effekt eftersom det i tilläggsbudgeten
kommer extra tilldelning till fler ingenjörsplatser.

Lunds Tekniska Högskola | 2013

Åtgärder Utbildning
• Livsmedelsteknisk utbildning
– Beslut att utbildningen inte har någon antagning 2013 och 2014.
– Kontakt med Folkuniversitetet att driva en livsmedelsutbildning i
samverkan med företagen.
• Tekniskt basår
– Ingen antagning 2013
– Beslut att starta tekniskt basår 2014, antagligen i något mindre
omfattning än senast.
– Tekniskt basår som gymnasial utbildning drar medel från
högskoleutbildning. Departement och kommunförbund.

Lunds Tekniska Högskola | 2013

Åtgärder Utbildning
• Masterprogram
– Efter beredning i nämnder och utbildningsberedning beslutades
att inte göra någon förändring från förra året när det gäller
Masterprogram.
• Minskning av antalet kurser inom utbildningsprogrammen
– Varje utbildningsnämnd inventerar sitt kursutbud för att minska
omfånget av dessa.
• Institutioner har reducerat kursutbud och haft översyn av
undervisningsinsatser
• Vattenhallen
– Diskussioner med LU att ta över huvudmannaskapet för
Vattenhallen.

Lunds Tekniska Högskola | 2013

Åtgärder Utbildning
• Byte av medel mellan LU och LTH
– 20 mnkr har växlats in (FU-medel från LTH, GU-medel till LTH)

•

Byte av medel inom LTH
– växling GU-medel från institutioner till LTH – centralt, FU-medel
till institutioner från LTH

•

Extra medel, 9,5mnkr, från departement till LU för ingenjörs- och
sjuksköterskeutbildning. Största delen kommer sannolikt till LTH.
Gäller 2013 och 2014.

Lunds Tekniska Högskola | 2013
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Anställningar LTH 2004 -2013

Anställningar LTH 2004 -2013

S k ”Post doc” - Disputerade oftast tidsbegr.
(Forskare, postdoktorer, bitr lektor, forskarassistent)
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Anställningsformer vid LU
Doktorand

• 4 år heltid
• 5 år inkl. 20 % inst tjänstgöring

ALVA (LAS)
2 år

• Projektassistent
• Forskare
• Projektledare , mm

Vikariat (LAS)
2 år
Postdoktor

Adj lektor och professor

Gästprofessor

• Alla anställningar förutom professor

• 2 år möjlighet att förlänga vid f-ledighet

• Högst 12 år

• Högst 5 år

Anställningsformer vid LU
Doktorand (HF)
ALVA (LAS)
2 år
Vikariat (LAS)
2 år
Postdoktor (Avtal)
Bitr lektor. NY? (HF aug -12)
Adj lektor och professor
Gästprofessor

• 4 år heltid
• 5 år inkl. 20 % inst tjänstgöring
• Projektassistent
• Forskare
• Projektledare , mm
• Alla anställningar förutom professor

• 2 år möjlighet att förlänga vid f-ledighet
• 4 år. 6 år vid F-led/sjukd. HF
• Inom 7 år från dr examen. PRÖVNING tillsv.
• Högst 12 år
• Högst 5 år

Idag – karriärvägar - otydlighet

Lektor
tillsv.

Doktorand 5 år

Forskare
tillsvidar
e

Adjunkt

Professor

Prövning till
professor
Kompetens
Prövning till
Lektor från
adjunkt.
Kompetens

Förslag huvudsaklig – karriärväg
(tenure trac)

Doktorand 5 år

Bitr
Lektor 4
år

Lektor
tillsv.

Prövning till
lektor:
Kompetens +
behov

Professor

Prövning till
professor
Kompetens
”rätt” att söka
vid LTH

Uppföljning - karriär

Bitr
Lektor 4
år

Lektor
tillsv.

Karriärplanering
•Pedagogisk utbildning
•ETP info
•Docent info
•Ledarskap
•Forskningsfinansiering
•mm

Finns behov
lektor
tillsvidare?
Planering
annat arbete.

Prövning till
lektor:
Kompetens +
behov eller
”rättighet”?

Nya professorer vid LTH 2000- 2012
Befordrade

Rekryterade

Adjungerade

38

17

12
10
88
6

66
4

4

5
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3
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2000

2001
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9

8

7

2004

5
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6
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5

2007

7
5

2

1
2006

7

7

1

2008

5

44
1

2009
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2011

6
2

2012

Rekrytering av professorer 2000 – 2012 (50)
Vid rekryteringstillfället (se rapport)

Internationell

20%

48%

Nationell

Intern

32%

Rekrytering av lektorer 2000 – 2012 (185)
Vid rekryteringstillfället (se rapport)
Internationell

Nationell

Intern

10%
57%

33%

Hur internationell är LTH?
• Lärare (professorer, lektorer, postdoktorer och adjunkter)
• Teknisk och administrativ personal
• Annan forskande och undervisande personal
• Doktorander
• Studenter på avancerad nivå
• Studenter på grundutbildningsnivå

Internationellt perspektiv – lärare (1/2)
LTH:s lärarkår består sammanlagt av 597 (137K+460M) anställda lärare.
Av dessa har 14 % utländskt medborgarskap:
• 23 % av lärarkåren utgörs av kvinnor - oavsett ursprung. Kvinnor med
svenskt medborgarskap utgör 19 % samt kvinnor med utländskt
medborgarskap 4 %.
• 77 % av lärarkåren utgörs av män – oavsett ursprung. Män med svenskt
medborgarskap utgör 67 % samt män med utländskt medborgarskap
10 %.
Gruppen lärare består av anställda med följande befattningar: professor,
universitetslektor, universitetsadjunkt, postdoktor och gästlärare. I nuläget
återfinns inte någon 4-årig meriteringsanställning.

Att följa upp:

Internationellt perspektiv – lärare (2/2)
Lärare
400
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Lätrare (antal)
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Svenska medborgare
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33

Inrikes födda
Utrikes födda
Utländska medborgare
0
21
2
56

Professorer
Under perioden 2009-2012 har utvecklingen avseende
kvinnliga professorer har i stort varit oförändrad vid 14 %.
Under samma period har t ex naturvetenskaplig fakultet
ökat antalet kvinnliga professorer med 7 % dvs från 10 %
till 17 % och medicinska fakulteten med 5 % dvs från 20 %
till 25%.
Insats för en mer långsiktig satsning för rekrytering av
kvinnliga professorer vid LTH behöver identifieras och
tillämpas.
Hur kan vi på sikt få fler kvinnliga professorer?

Internationellt perspektiv – TA personal (1/2)
Antalet anställd TA-personal vid LTH är 303 (197K+106M). Av dessa har,
oavsett kön, 4 % utländskt medborgarskap:
• 65 % av TA-personalen utgörs av kvinnor - oavsett ursprung. Kvinnor
med svenskt medborgarskap utgör 63 % samt kvinnor med utländskt
medborgarskap 2 %.
• 35 % av TA-personalen utgörs av män – oavsett ursprung. Män med
svenskt medborgarskap utgör 33 % samt män med utländskt
medborgarskap 2 %.

Att följa upp:

Internationellt perspektiv – TA personal (2/2)
TA-personal
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TA-personal (antal)
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Internationellt perspektiv – annan forskande
och undervisande personal (1/2)
Annan undervisande och forskande personal vid LTH består av 698
(230K+468M) anställda. Av dessa har, oavsett kön, cirka 31 % utländskt
medborgarskap:
• 33 % kvinnor återfinns i gruppen annan forskande och undervisande
personal vid LTH - oavsett ursprung. Kvinnor med svenskt
medborgarskap utgör 23 % samt kvinnor med utländskt
medborgarskap 10 %.
• 67 % män återfinns i gruppen annan forskande och undervisande
personal vid LTH – oavsett ursprung. Män med svenskt
medborgarskap utgör 46 % samt män med utländskt medborgarskap
21 %.
Gruppen annan undervisande och forskande personal består
huvudsakligen av anställda med befattningar såsom: forskare och
projektassistenter (doktorander ingår inte i denna grupp).

Att följa upp:

Internationellt perspektiv – annan forskande och
undervisande personal (2/2)
Annan forskande och undervisande personal (antal)
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Internationellt perspektiv – doktorander (1/2)
Gruppen doktorander vid LTH består av 532 heltidsekvivalenter (180K
+352M). Av dessa har, oavsett kön, 212 (ca 40 %) heltidsekvivalenter
utländsk medborgarskap:
• 34 % kvinnor återfinns i gruppen doktorander - oavsett ursprung.
Kvinnor med svenskt medborgarskap utgör 19 % samt kvinnor med
utländskt medborgarskap 15 %.
• 66 % män återfinns i gruppen doktorander – oavsett ursprung. Män med
svenskt medborgarskap utgör 41 % samt män med utländskt
medborgarskap 25 %.
Vid LTH är samtliga doktorander anställda, till fakulteten finns även ett
antal industridoktorander som är antagna vid fakulteten men som innehar
anställning utanför alternativt uppbär annan extern finansiering.

Att följa upp:

Internationellt perspektiv – doktorander (2/2)
Doktorander (i heltidsekvivalenter)

Doktorander
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Inrikes födda
Utrikes födda
Svenska medborgare
89,78
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13,57

Inrikes födda
Utrikes födda
Utländska medborgare
0,00
79,83
1,22
130,86

Internationellt perspektiv – studenter A-nivå
Under 2012 hade LTH 1591 heltidsekvivalenter (509K+1082M) som
studerade på avancerad nivå. Av dessa, oavsett kön, hade 160
heltidsekvivalenter (10 %) utländskt medborgarskap.
• 32 % av studenter på avancerad nivå utgörs av kvinnor - oavsett
ursprung. Kvinnliga studenter med svenskt medborgarskap utgör 28 %
samt kvinnliga studenter med utländskt medborgarskap 4 %.
• 68 % av studenter på avancerad nivå utgörs av män - oavsett ursprung.
Manliga studenter med svenskt medborgarskap utgör 62 % samt manliga
studenter med utländskt medborgarskap 6 %.

Att följa upp:

Internationellt perspektiv – studenter A-nivå
Studenter på avancerad nviå (heltidsekvivalenter)

Studenter på avancerad nivå
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Utländska medborgare
1,96
60,23
3,08
94,21

Internationellt perspektiv – studenter GU-nivå
Under 2012 hade LTH 4865 heltidsekvivalenter (1620K+3245M) som
studerade på grundutbildningsnivå. Av dessa, oavsett kön, hade 98
heltidsekvivalenter (2 %) utländskt medborgarskap.
• 33 % av studenter på grundutbildningsnivå utgörs av kvinnor - oavsett
ursprung. Kvinnliga studenter med svenskt medborgarskap utgör cirka
32,5 % samt kvinnliga studenter med utländskt medborgarskap cirka
0,5 %.
• 67 % av studenter på grundutbildningsnivå utgörs av män - oavsett
ursprung. Manliga studenter med svenskt medborgarskap utgör 65,5 %
samt manliga studenter med utländskt medborgarskap 1,5 %.

Att följa upp:

Internationellt perspektiv – studenter GU-nivå
Studenter på grundutbildningsnviå (heltidsekvivalenter)

Studenter på grundutbildningsnivå
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Handlingsplan för JäLM 2012-2016
• Handlingsplanen gäller för perioden 2012-10-01—2016-12-31 och
gäller för hela LTH.
• Handlingsplanen ska förankras vid samtliga institutioner (18/19 st)
• Syftet med planen är att den ska vara ett ”levande” arbetsdokument
som innehåller aktiviteter och mål som går att genomföra.
• En övergripande målsättning är att arbetet med JäLM på sikt ska
uppfattas som en naturlig del av det dagliga arbetet
• Årlig budget cirka fem miljoner kronor
• Planen delas in i två delar: en strategisk och en operativ del
• JäLM = Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald

Handlingsplan – strategisk inriktning
• Utgår från LTH:s strategiska plan (bl a fakultetens värdegrund,
viljeinriktning och övergripande mål) och LU:s jämställdhetspolicy
(insatsområden)
• Fem år - följer LTH:s strategiska plan (2012-2016)
• Återrapportering för femårs perioden avseende genomförda aktiviteter
och måluppfyllelse – klart till januari 2017

Handlingsplan – operativ inriktning
• Operativa mål - ett års perspektiv (både områdes- och institutionsnivå
mhs till uppföljning)
• Arbetsgrupp upprättas för identifiering och fastställande av mål och
aktiviteter
• Aktuella aktiviteter listas samt en handlingsplan upprättas för varje
enskild aktivitet (se LU:s mall)
• Genomförande av aktiviteter genomförs under perioden jan-dec
(innevarande kalenderår)
• Uppföljning, nulägesanalys/-beskrivning, prioritering av aktiviteter samt
återrapportering
genomförs under perioden okt-jan (rapporten presenteras i januari och
ska även ligga
till grund för LTH:s verksamhetsberättelse och LU:s
jämställdhetsbokslut).

Handlingsplan - arbetsorganisation
• bygga upp en arbetsorganisation för JäLM inom LTH
• jämställdhetsperson från respektive institution ingår i LTH:s
arbetsgrupp. I nuläget har 13 institutioner utsett jämställdhetsperson.
• syftet är bl a att arbeta mer aktivt med JäLM frågor inom hela LTH men
också att underlättar förankring inom organisationen.
Ordförande/
prorektor LTH

Ledningsgrupp
LU

Jämställdhetsstrateg

Ledningsgrupp
LTH

Arbetsgrupp
LTH

Institutioner vid LTH, 18-19 st
(Institutionsföreträdare/jämställdhetsperson)

Ledningsgrupp JäLM
• Annika Mårtensson, prorektor/ordförande
• Jeffrey Armstrong, personal- och jämställdhetsstrateg
• Sonja Meiby, personalchef
• Bodil Ryderheim, verksamhetsansvarig samt kontaktperson för likabehandling
• Hanna Nilvall, kommunikatör
• Ingrid Svensson, universitetslektor
• Linda Tufvesson, forskarassistent
• Malin Pettersson, TLTH
• Stella Bergström, studerande representant
• Lars-Henrik Ståhl, prefekt
• Prefekt Vakant
• Prefekt Vakant
Sammankallande: Jeffrey Armstrong, personalavdelningen LTH

Arbetsgrupp JäLM (nytt from 130424)
• Arkitektur & byggdmiljö

Laura Liuke

• Bygg & miljöteknologi

Rolf Larsson

• Byggvetenskaper

Stefan Olander

• Datavetenskap

Camilla Lekebjer och Elin Anna Topp

• Energivetenskaper

Catarina Lindén

• Immunteknologi

Mattias Levin

• Institutionen för kemiteknik

Åsa Davidsson

• Kemiska institutionen

Catrin Malmström

• Livsmedelsteknik

Yvonne Granfeldt

• Reglerteknik

Eva Westin

• Mätteknik & industriell elektroteknik

Maria Tenje och Lars Wallman

• Teknik& samhäll

Eva Leire

• Teknisk ekonomi och logistik

Johan Marklund

Sammankallande: Jeffrey Armstrong, personalavdelningen LTH

Exempel på JäLM aktiviteter 2013
Utöver arbetet med att bygga upp JäLM verksamheten över tid, genomförs bl a
följande aktiviteter under året:
• Meriteringsstöd för underrepresenterat kön (2 milj kr/år)
• Lise Meitner professur (ca 1 milj kr/år)
• Särskilt stöd för kvinnliga docenter (…se fördelningsbeslut)
• Vattenhallen - konceptutvecklingsprojekt med inriktning på programmering
(delfinansiering ca 200000 kr/år)
• Genusutbildning, genomförs en gång vartannat år (115000kr/genomförande)
• Ekonomiskt stöd till studentföreningar vid LTH för att främja nätverks- och
JäLM arbete (varierar från 5000-25000kr/år)
• Ekonomiskt stöd till nätverk såsom ”Step-Up” (delfinansierat tillsammans
med M- och N-fak 62500kr/år)
• Flickor på teknis
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Avslutande frågor:
• När grundades LU?
• Vilket år fick LU sin första kvinnliga doktor (doktorsexamen)? Och vad
hette hon?
• När installerades LU:s första kvinnliga professor och vad hette hon?
Vad var ämnet?

• När grundades LTH?
• När installerades LTH:s första kvinnliga professor och vad hette hon?
Vad var ämnet?
• Hur många kvinnliga professorer har vi idag (2012 …antalet vid 201112-31 funkar också)?

PM

1

2013-04-10

Diarienummer

LTHs kansli, personalavdelningen
K e r s t i n T o r f g å r d , r e k r yt e r i n g s k o n s u l t

Rekryterade och befordrade professorer samt rekryterade universitetslektorer vid LTH under perioden 2000-2012 med uppgift
om rekryteringsbakgrund
Då det visat sig vara av intresse att få en bild av hur LTH rekryterar sina professorer och lektorer, har gjorts en kartläggning av rekryteringarna under perioden 20002012. Kartläggningen visar antal personer som rekryterats internationellt, nationellt
eller internt – dvs personen har redan en annan tidsbegränsad eller fast anställning i
organisationen (LTH/LU). Uppgifterna har huvudsakligen hämtats ur universitetets
administrativa system för lönehantering (Primula) eller ur diariet – i vissa fall med
tillgång till meritförteckningar. Uppgift om huruvida rekryteringen varit nationell
eller internationell baseras i några enskilda fall på antaganden (verifiering kräver
ytterligare utredning bl a i centrala arkiv).
Under perioden 2000-2012 rekryterades 50 nya professorer till LTH genom annonsering. Huvuddelen av dessa utannonserades som anställning som professor medan
ca en tredjedel utannonserades som universitetslektor, men tillsattes som professor1. Som jämförelse kan nämnas att under samma tidsintervall erhöll 134 universitetslektorer titeln professor efter befordran, som ett resultat av den befordringsreform som trädde ikraft 1 januari 19992. Under perioden 2000-2012 anställdes även
59 adjungerade professorer, i de flesta fallen 20% och representerande en rad olika
företag.
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Befordrade
38
8
17
6
7
5
8
5
5
7
7
12
9

Rekryterade
6
8
3
6
1
2
1
5
2
5
4
1
6

Adjungerade
4
4
10
5
4
4
3
6
1
7
4
5
2

1

Detta var möjligt med stöd av högskoleförordningen under perioden1 juli 2001- 31 december 2010 (SFS 2001:211)
2
Prop. 1996/97:141
Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon 046-222 47 92, 046-222 00 00 Fax 046-222 04 11
E-post Kerstin.Torfgard@kansli.lth.se Webbadress http://www.lth.se

2
Summa

134

50

59

Professorerna rekryterades enligt följande:
Totalt
50

Internationellt
16 (32%)

Nationellt
24 (48%)

Internt
10 (20%)

Under perioden 2000-2012 rekryterades 185 universitetslektorer. Därutöver erhöll
ett antal personer lektorstiteln genom befordran från anställning som universitetsadjunkt eller biträdande universitetslektor eller genom omvandling. Dessa redovisas inte i underlaget.
Universitetslektorerna rekryterades enligt följande:
Totalt
185

Internationellt
18 (10%)

Nationellt
62 (33%)

Bilagor:
Kartläggning av rekryterade professorer
Kartläggning av rekryterade universitetslektorer

Internt
105 (57%)

Adjungerade professorer LTH, rekryterade under perioden 2000-2012
Anställningarnas omfattning är i regel 20%. Anställningar som inleddes före 2000 har kunnat förnyas
obegränsat. Anställningar inledda senare får innehas under maximalt 12 år. Utöver nedan angivna finns
därför ytterligare personer som fortfarande är verksamma som adjungerade professorer i april 2013.
Namn
Ämne
Startdatum Slutdatum
Företag
Gabrielsson,
Gasturbinförbränning
2000-03-01
2006-02-28
Volvo Aero
Rolf
Karlsson,
Solenergiteknik
2000-03-01
2003-02-28
Vattenfall AB
Björn
Lindahl, Sture Industriell automation/elektriska
2000-09-01
2006-08-31
ABB Generation AB
kraftsystem
Broberg, Peter Humanteknologi
2000-09-01
2006-08-31
Landskronagruppen
Bolmstedt Ulf
Livsmedelsteknik
2001-03-01
2007-02-28
Tetra Pak Processing
Components AB
Kvick, Åke
Strukturkemi
2001-04-01
2007-04-30
Vetenskapsrådet
Skjöldebrand,
Livsmedelsteknik
2001-07-01
2007-06-30
ABB
Christina
Siegrist, Theo
Fasta tillståndets kemi
2002-01-01
2007-12-31
Bell Labs, Lucent
Technologies
Brorson,
Miljöledning och miljörevision i ett
2002-01-01
2016-12-31
Trelleborg AB
Torbjörn
strategiskt perspektiv
Karlsson,
Programvarusystem
2002-01-01
2004-12-31
Q-Labs
Even-André
Mattsson, Stig- Processbaserad
2002-01-01
2007-12-31
Egen konsultverksamhet
Arne
materialflödesstyrning
Sundström,
Elektronikkonstruktion med särskild 2001-11-01
2007-10-31
Ericsson Mobile Platforms
Lars
inriktning mot analoga integrerade
AB
kretsar för trådlös kommunikation
Kleverman,
Fasta tillståndets fysik
2002-04-01
2003-12-31
Sony Ericsson Mobile
Mats
Comm AB
Petersen, Kurt Risk- och säkerhetshantering
2002-07-01
2005-08-31
Transportforskningsinstitut
et i Danmark
Ramstorp,
Renrumsteknik och
2002-09-01
2008-08-31
BioTekPro AB
Matts
produktionshygien
Eldrup,
Positron och positroniumkemi
2002-11-01
2008-10-31
Risö Nat Lab i Danmark
Morten
Hellquist,
Arkitektur
2003-03-01
2006-02-28
Egen arkitektverksamhet
Thomas
Persson,
Teknisk vattenresurslära
2003-05-15
2009-05-14
SYSAV
Kenneth M
Andersson,
Konstruktionsteknik särskilt
2003-05-15
2015-05-31
Cementa AB
Ronny
kunskaps- och informationshantering
i byggprocessen
Lundmark,
Polymerteknologi
2003-06-01
2009-05-31
Perstorp AB
Stefan
Brattberg,
Rehabiliteringspedagogik
2003-10-01
2009-09-30
Egenföretagare
Gunilla
(Värkstaden GB AB)
Österberg,
Fastighetsteknik
2002-01-01
2004-12-31
Swedesurvey AB
Tommy
Molin, BengtTrådlösa datanät
2002-01-01
2004-12-31
Axis Communications AB
Arne
LjusbergLäkemedelsteknologi med inriktning 2004-02-01
2007-01-31
Camurus AB
Wahren,
mot lipidburna system
Helena
Cedell, Tord
Mekanisk teknologi och
2004-12-01
2016-11-30
ProEngCo AB
verktygsmaskiner
Johansson,
Industriell miljöekonomi (obs 10e
2004-07-01
2007-06-30
VTT Finland
Allan
området)
Enell, Magnus Industri och hållbar utveckling (obs 2004-12-02
2010-12-01
Enell Sustainable Business
10e området)

Risser, Ralf
Wittgren,
Bengt
Sjövall, Peter
Magnusson,
Ingemar
Milosavljevic,
Vladimir
Linne, Mark
Kåberger,
Tomas
Sunesson,
Anders
Larsson,
Christer
Wellander,
Niklas
Järrehult,
Bengt
Omling, Pär
Döös,
Marianne
Johansson,
Jonas
Yu, Shukun
Hassanzadeh,
Manouchehr
Önning,
Gunilla
Bängtsson,
Hans
Miles, Paul
Elvik, Rune
Helena
LindmarkMånsson
Arne Staby
Anna Ledin
CarlssonKanyama,
Annika
Öberg, Mats
MandrupPoulsen, Dorte
Vigsnaes,
Håkon
Balthasar,
Michael
Lenngren,
Anders
Rasmusson,
Birgitta
Rascon, Ana
Ingason,
Haukur

Trafik och väg
Polymeranalytisk kemi

2005-02-01
2005-05-01

2012-01-31
2008-04-30

Factum, Wien
AstraZeneca Mölndal

Biofysikaliska ytanalysmetoder
Förbränningsfysik

2005-10-13
2005-12-01

2008-10-12
2011-11-30

Strömningsteknik med inriktning
mot förbränning i industriella
gasturbiner
Förbränningsfysik
Hållbara internationella
energisystem
Antenntillämpningar

2006-02-01

2009-01-31

2006-07-01
2006-10-25

2009-06-30
2009-10-24

SP
Volvo Technology AB VTEC
Siemens Industrial
Turbomachinery AB,
Finspång
Sandia Nat Labs USA
TallOil AB

2007-04-01

2013-03-31

Perlos AB, Ideon Lund

Elektromagnetisk
signaturanpassningsteknik
Teoretisk materialmodellering

2010-06-01

2013-05-31

SAAB Bofors Dynamics

2007-04-01

2013-03-31

FOI

Innovativa förpackningssystem

2007-07-01

2013-06-30

SCA

Fasta tillståndets fysik
Arbetslivspedagogik

2007-07-01
2007-12-01

2009-12-31
2010-11-30

Vetenskapsrådet
Vinnova

Fysik

2007-12-01

2013-11-30

Astra Zeneca R&D

Bioteknik
Byggnadsmaterial med inriktning
mot betongreparationer
Tillämpad biokemi med inriktning
mot biomedicinsk nutrition
Industriell elektroteknik med
inriktning mot elektromagnetisk
kompabilitet
Förbränningsmotorer
Trafikteknik
Mejeriteknologi med nutritionell
inriktning

2008-07-01
2009-01-01

2014-06-30
2015-05-31

Danisco A/S
Vattenfall AB

2009-04-01

2015-03-31

Probi AB

2009-04-01

2015-03-31

Bombardier Transportation

2009-04-20
2009-05-01
2009-11-01

2015-04-19
2012-04-30
2015-10-31

Sandia National Labs
Vägverket
Svensk Mjölk

Kemiteknik med inriktning mot
preparativ separation av proteiner
VA-teknik m inr m organiska
mikroförreningar i urbana vatten
Miljö- och energisystem

2009-11-01

2015-10-31

Novo Nordisk A/S

2010-12-01

2013-09-30

Formas

2010-11-15

2013-11-14

FOI

Byggnadsmaterial med inriktning
mot helhetsprojektering
Arkitektur

2010-12-01

2013-11-30

NCC Teknisk Utveckling

2011-03-01

2014-02-28

Arkitektur

2011-03-01

2014-02-28

Förbränningsmotorer

2011-05-19

2014-05-18

Mandrup Arkitekter
Köpenhamn
Jarmund/Vigsnaes
Arkitekter Oslo
Volvo Technology AB

Vägbyggnad

2011-09-01

2014-08-31

Svevia

Teknisk mikrobiologi med inriktning
mot diagnostisk DNA-analys
Industriell näringslära
Brandteknik

2011-10-01

2014-09-30

2012-03-01
2012-05-01

2015-02-28
2015-04-30

Statens kriminaltekniska
laboratorium
Aventure AB
SP

Rekryterade universitetslektorer vid LTH med uppgift om rekryteringsbakgrund (fr 2000)
Namn

Dnr

Andersson,
Lennart
Galaev, Igor

Ämne
Datalogi

Anst
fr
2000

Anm

Internat

Nat

Intern

x

Bioteknik m inriktn m
bioseparation
Programvarusystem

2000

x

2000

x

Andreani,
Pietro
Ekdahl, Bertil

Kretskonstruktion

2000

x

Programvaruteknik

2000

Nilsson, Johan

Elektrisk mätteknik m inriktn m
droppteknik
Byggnadskonstruktion

2000

Frantzich,
Håkan
Tajvidi, Nader

Brandteknik

2000

Matematisk statistik

2000

Lindgren, Anna

Matematisk statistik

2000

Adolfsson,
Stefan
Wahlgren,
Marie

Elektroteknik m inriktn m
tillämpad signalbehandl
Läkemedelsteknologi

2000

Schroll,
Joachim
Traustason,
Gunnar
Brandell, Gerd

Numerisk analys/matematik m
inriktn m tillämpad matematik
Matematik

2000

x?

Matematik

2000

x

Höst, Stefan

Informationsteori

2000

Wadsö, Lars

Byggnadsmaterial

2001

Prather Persson,
Cristina
Gustafsson,
Anders
Sivik, Björn

Trafikteknik

2001

x

Fasta tillst fysik m inrikt m
elektronmikroskopi
Livsmedelsteknologi

2001

x

2001

x

Gustavsson,
Leif
Isaksson, Tord

Miljö- och energisystem

2001

Konstruktionsteknik

2001

Hansson, Lars

Förebyggande miljöskydd m
inriktn m miljöekonomisk
analys
Förebyggande miljöskydd m
inriktn m produktpolicyfrågor
Industridesign

2001

IIIEE

x

2001

IIIEE

x

2001

Uppsagd

Datavetenskap

2001

Höst, Martin

Wall, Maria

Lindhqvist,
Thomas
Bauer, Sybs
Nugues, Pierre

E321
1689/00

x
Tid foass

x

2000

2000

x
Tid foass

x
x?
x
x

Eft foass
3 år i näliv

2000

x

x

x
Tid foass

x

Tid foass

x
x

x
x

Landin, Anne

Byggnadsekonomi

2001

Nilsson, Ulf

Organisk kemi

2001

Ohlsson,
Lennart
Klingmann,
Jens
Tunestål, Per

Datavetenskap

2001

Kraftverksteknik

2001

x

Förbränningsmotorer

2001

x

Zhang, Tielin

Teknisk vattenresurslära

2001

Jeppsson, Ulf

Industriell elektroteknik

2001

Gustafsson,
Mats
Egnell, Rolf

Teoretisk elektroteknik

2001

x

Förbränningsmotorer

2002

x

Ardö, Anders

Datorteknik

2002

x

Lindstedt,
Gunnar
Jönsson, Karin

Industriell automation

2002

Vattenförsörjnings- och
avloppsteknik
Ergonomi och aerosolteknologi

2002

x

2002

x?

Miljö- och energisystem

2002

Tid foass

x

Jannasch, Patric

Polymerteknologi

2002

Tid foass

x

Ericsson, Eva

Trafikplanering

2002

Malm, Joakim

Teknisk vattenresurslära

2002

Wollerstrand,
Janusz
Persson,
Magnus
Zhou, Jinming

Energihushållning

2002

Teknisk vattenresurslära

2002

Tid foass

Mekanisk teknologi o
verktygsmaskiner
Fastighetsekonomi

2003

Tid foass

2003

x
x

Gudmundsson,
Anders
Börjesson, Pål

Söderberg, Bo

x
Tid foass

x
x

Tid foass

x
x

Tid foass

x

x
Tid foass

x
x?
x
x

Hultqvist,
Anders
Pålsson,
Magnus
Nilsson, Bernt

Förbränningsmotorer

2003

Förbränningsmotorer

2003

x

Kemisk apparatteknik

2003

x

Sperling, Lena

Industridesign

2003

x

Nylund,
Katarina
Ghulchak,
Andrey
Liljeqvist, Per

Arkitektur ssk
byggnadsfunktion
Matematik m inriktn m
tillämpad matematik
Industridesign 50%

2003

x

2003

x

2003

x

Neij, Lena

Miljö- och energisystem

2003

Tid foass

x

Thelin, Thomas

Programvarusystem

2003

x

Johansson,
Bengt
Alexanderson,
Ola
Hessman, Dan

Miljö- och energisystem

2003

x

Produktionsekonomi

2003

x

2003

x?

Asklund, Ulf

Fasta tillståndets fysik m inriktn
m nanooptik
Datavetenskap

2003

x

Kihl, Maria

Teletrafiksystem

2003

Berthilsson,
Rikard
Tufvesson,
Fredrik
Arévalo,
Carmen
Hommen, Leif
(avl)
Rickne, Annika

Matematik m inriktn m
tillämpad matematik
Radiosystem

2003
2003

Beräkningsmatematik

2003

Innovationsteknik

2003

x

Innovationsteknik

2003

x

Sandsten, Maria

Matematisk statistik ssk
signalbehandling
Termisk miljö

2003

Tid foass

2003

Överf fr
Arb
livsinst

Energihushållning

2003

Teknisk mikrobiologi m inriktn
m kvantitativ fysiologi
Matematik

2003
2003

Wingren,
Christer
Diehl, Stefan

Immunteknologi

2003

Matematik

2004

x?

Nordbeck,
Patrik
Ahlfors, Ulf

Matematik

2004

x

Datorkommunikation

2004

x?

Blomsterberg,
Åke
Samuelsson,
Olof
Norrman,
Andreas
Revstedt, Johan

Energi och byggnadsdesign ssk
ventilation
Industriell elektroteknik

2004

x

2004

Teknisk logistik

2004

Mekanik, ssk
strömningsmekanik
Kemiteknik

2004

Tid foass

x

2004

Tid foass

x

Produktionsekonomi

2005

Energi för hållbar utveckling
IIIEE
Matematisk bildanalys

2005

Konstruktionsteknik

2005

Kuklane, Kalev

Näslund,
Mikael
Van Niel, Ed
Månsson, Jonas

Alveteg,
Mattias
Marklund,
Johan
Kåberger,
Tomas
Råde, Johan
Molnár, Miklós

E321
1351/04
E321
1419/04

2005

x
x
x
x?

x
x

x
x
x
x

Tid foass

x
x

x
x
x
x

Ellervik, Ulf

Bioorganisk kemi

2005

Tid foass

x

Yan, Zhenghua

Byggnadskonstruktion m inriktn
mot brand o inomhusmiljö
Bioteknik med inriktning mot
molekylärbiologi
Förbränningsmotorer

2005

Tid foass

x

2008

Tid foass

x

2009

Rekr via
forskare,
ped häns

Signalbehandling med
inriktning mot medicinsk
signalbehandling
Reglerteknik med inriktning på
realtidssystem
Reglerteknik

2007

2007

Tid foass

x

2007

Tid foass

x

Reglerteknik

2007

Tid foass

x

Teoretisk elektroteknik

2007

Tid foass

x

Matematik med inriktning mot
matematisk bildanalys
Byggnadsmekanik

2007

Tid foass

x

2007

Tid foass

x

Byggnadsmekanik

2007

Tid foass

x

Fastighetsvetenskap med
inriktning mot
fastighetsekonomi
Installations- och
klimatiseringslära
Värmeöverföring

2007

Bioteknik med inriktning mot
molekylärbiologi
Matematisk statistik

2008
2008

Matematik

2008

x

Matematik

2008

x

Matematik med inriktning mot
tillämpad matematik
Matematik med inriktning mot
tillämpad matematik
Produktinriktad miljöpolitik och
miljörätt
Strategisk miljöbedömning

2008

Teknisk logistik med inriktning
mot utformning och styrning av
globala försörjningskedjor
Datavetenskap med inriktning
mot inbyggda system
Design och teknikanvändning
för äldre människor
Byggnadsfysik

2008

Nordberg
Karlsson, Eva
Andersson,
Öivind
Stridh, Martin

Cervin, Anton
Johnsson,
Charlotta
Robertsson,
Anders
Sjöberg, Daniel
Kahl, Fredrik
Heyden,
Susanne
Holmberg
Persson, Kent
Bengtsson,
Ingemar
Nordquist,
Birgitta
Yuan, Jinliang

E321 530/
06
E321 731/
06
PA
2007/3413

Nordberg
Karlsson, Eva
Anevski, Dragi
Luger,
Annemarie
Torstensson,
Anna
Oskarsson,
Magnus
Overgaard,
Niels-Christian
Tojo, Naoko
Cherp, Aleh
Näslund, Dag

Gruian, Flavius
Östlund, Britt
Wallentén,
Petter

PA
2007/3052
PA
2007/3052
PA
2007/3051
PA
2007/3051
PA
2007/4611
PA
2007/4612
PA
2007/928
PA
2008/941
PA
2008/1892
PA
2008/529

x

x

x

2007
2008

x
Tid foass

x
x
x

Tid foass

x

2008

x

2008
2008

x
Tid gäst
lär

x
x

2008

x

2008

x

2008

x

Frühwald, Eva

Konstruktionsteknik

2008

x

Byggnadsmaterial

2008

x

Matematik med inriktning mot
tillämpad matematik
Matematik

2009

x

2009

x

Byggnadsmaterial

2009

x

Trafikteknik

2009

Trafikteknik

2009

Hållfasthetslära

2009

Matematikcentrum

2009
2009

x

Björnsson,
Lovisa
Fredrik Olsson

Förbränningsfysik med
inriktning mot optisk diagnostik
Bioteknik med inriktning mot
miljöbioteknik och bioenergi
Produktionsekonomi

2009

x

2009

x

Peter Berling

Produktionsekonomi

2009

x

Winslott
Hiselius, Lena
Hansson, Åsa

Trafikplanering med inriktning
mot trafikekonomi
Fastighetsvetenskap med
inriktning mot
fastighetsekonomi 50%
Miljöpsykologi

2010
2010

x

2010

x

Datavetenskap

2010

Elektrisk mätteknik med
inriktning mot ultraljudsteknik
Förbränningsfysik med
inriktning mot laserdiagnostik
Elektrisk mätteknik med
inriktning mot medicinsk teknik
Programvarusystem

2010

x

2010

x

2010

x

2010

Byggproduktion

2010

Matematik

2010

Tillämpad matematik m inr mot
numerisk analys
Datavetenskap

2010

x

2010

x

2010

x

2010

x

Sjöberg, Anders
Solem, Jan-Erik
Wikström,
Frank
Lindmark,
Sture
Jonsson,
Thomas
Toth-Szabo,
Zsuzsanna
Wallin, Mathias

PA
2008/1564
PA
2008/946
PA
2007/3051
PA
2007/3052
PA
2008/946
PA
2008/226

Xing, Yang
Frederik Ossler

PA
2008/3953

Johansson,
Maria
Bendix, Lars
Monica
Almqvist
Joakim Bood

PA
2009/3162

Tomas Jansson

PA
2009/3161

Dietmar Pfahl
Radhlinah
Aulin
Tomas Persson
Eskil Hansen
Jörn Janneck
Johan
Mauritsson
Kristofer Modig

Michael
Doggett

PA
2009/3481
PA
2009/4167
PA
2009/4169
PA
2010/414
PA
2010/955
PA
2010/1184
PA
2010/1272

Atomfysik med inr mot
attosekundfysik
Fysikalisk kemi m inr m
biomolekylär NMRspektroskopi
Datorgrafik

2010

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

Eva Jonsson
Anette
Andersson
Anders Warell

Per Karlsson
Jonas
Johansson
Lars Wallman
Per Becker

Håkan
Samuelsson
Martin Hell
Dennis
Johansson
Kasper
Andersen
Anders Källén
Fredrik
Andersson
Alexandros
Sopasakis
Anna Timgren
Tomas
Magesacher
Erik Lind
Stephen Hall

PA
2009/3780
PA
2010/1296
PA
2010/1992
PA
2010/2312
PA
2010/2228
Pa
2009/3163
PA
2011/93
PA
2010/1967
PA
2011/60
PA
2010/2216
PA
2010/1968
PA
2010/1969
PA
2010/1969
PA
2010/1969
PA
2010/1848
PA
2011/342
PA
2011/191
PA
2010/2281

Zhongshan Li

PA
2011/744

Malin Sjöstrand

PA
2011/391

Jamil Khan

PA
2011/234

Sven Agardh

PA
2011/392
PA
2011/221
PA
2011/192
LTHPA
2011/1040
PA
2011/202

Elin Östman
Erik Larsson
György MarkoVarga
Kristian Widén

Mikrobiologi m inr m livsmedel

2011

x

Maskinelement

2011

x

Industridesign med inriktn mot
produktutveckl o
användraupplevelser
Industriell elektroteknik m inr
mot kraftelektronik
Nanofysik med inr mot teoretisk
termodynamik
Elektrisk mätteknik med
inriktning mot neurofysiologi
Riskhantering med inriktning
mot samhällets säkerhet och
hållbarhet
Matematik

2011

2011

Datasäkerhet

2011

Installations och
klimatiseringslära
Matematik

2011
2011

Tillämpad matematik

2011

Tillämpad matematik

2011

Tillämpad matematik

2011

x

Livsmedelskemi

2011

x

Telekommunikation

2011

x

Högfrekvent nanoelektronik

2011

x

Hållfasthetslära med inriktning
mot experimentell
materialkaraktärisering
Fysik med inriktning mot
laserbaserad förbrännings
diagnostik
Fastighetsvetenskap med
inriktning mot fastighetsrätt och
annan civilrätt
Miljö- och energisystem med
inriktning mot policyanalys och
lokal klimatpolitik
Vägbyggnad

2011

2012

Tillämpad nutrition

2012

Datorarkitektur

2012

Elektrisk mätteknik med
inriktning mot klinisk vetenskap
Byggande och arkitektur med
inriktning mot byggproduktion

2012

x

2012

x

x

2011

x

2011

x

2011

x

2011

x

x
x
x
x
x
x

x

2011

2012

x

x

2012

x

x
x
x

Kaisa
Svennberg
Per Hansson
Malin Lindstedt
Elin Anna Topp
Magnus
Aspenberg
Sara Maad
Sasane
Jacob Stordal
Christiansen
Mikael Persson
Sundqvist
Fredrik Rusek
Michael
Lentmaier
Nedelko Grbic
Avo Reinap
Stefan
Svensson
Kostas
Selviaridis
Karin Ericsson

PA
2012/963
PA
2011/393
PA
2011/828
2011/851

Byggnadsfysik med inriktning
mot fuktsäkerhet och innemiljö
Mekanik med inriktning mot
materialmekanik
Immunteknologi

2012

x

2012

x

Programvaruteknik

2012

x

2012/852

Matematik

2012

x

2012/852

Matematik

2013

x

2012/852

Matematik

2012

2012/852

Matematik

2012

x

PA
2012/26
PA
2012/26
PA
2012/174
LTHPA
2012/926
PA
2012/181
PA
2012/164
PA
2012/141

Telekommunikationsteori

2012

x

Telekommunikationsteori

2013

Signalbehandling

2012

Industriell elektroteknik

2012

Brandteknik

2013

Inköp och logistik

2012

x

Miljö- och energisystem med
inriktning mot biobaserade
system och policyanalys
Teknisk geologi med inriktning
mot tillämpad geofysik för
oförstörande provning
Immunteknologi med inriktning
mot molekylärmedicin
Atom-, molekyl- och optisk
fysik
Förpackningslogistik

2012

x

Nils Rydén

PA
2012/497

Johan
Malmström
Per Johnsson

LTHPA
2012/1139

Henrik Pålsson

PA
2012/439
PA
2012/516

Magnus Cinthio

Elektrisk mätteknik med
inriktning mot klinisk
ultraljudsvetenskap

2012

2012

50%

x

x

x
50 %

x
x
x

50 %

x

2013

x
x

2013

x

2013

x

185

18

62

105

10%

33%

57%

Rekryterade professorer vid LTH med uppgift om rekryteringsbakgrund (fr 2000)
Namn

Dnr

Ämne

Kuchcinski,
Krzysztof
Jensen, Ulf

LTH
E11 868/98
LTH E11
3966/97
LTH E311
3146/98
LTH E311
4265/98
LTH E321
1369/99

Datalogi

Rådberg, Johan
Lumsden, Kenth
Laurell, Thomas

Rådström, Peter

LTH E321
2251/99

Schmeling, Jörg

LTH E311
1291/99
LTH
E11 670/00
LTH E11
1014/99
LTH
E11 177/00
LTH
E311 731/00
LTH
E321 270/00
LTH E321
2250/99
LTH
E321 636/01
LTH E311
2074/01
LTH
E321 618/01
LTH
E321 515/02
LTH
E321 673/02
LTH
E321 882/03
LTH
E321 966/01
LTH E311
1660/01
LTH E311
1510/01
LTH E311
2090/02

Molisch, Andreas
Eckhardt, Claus
Helsing, Johan
James, Peter
Pióro, Michal
Dam, Mads
Jönsson, Bengt
Arfvidsson, Jesper
Spaanenburg,
Lambert
Linne, Mark
Führer, Claus
Ödling, Per
Karlsson, Björn
Edquist, Charles
Nilsson, Lars-Olof
Holmér, Ingvar

Höök, Fredrik
Dekker, Sidney
Petersen, Kurt
Neij, Lena
Podgorski,
Krzysztof
Bertacchi Uvo,
Cintia

LTH
E311 706/03
LTH
E311 596/04
LTH
E311 472/04
LTH
E311 398/05
LTH
E311 123/06
LTH
E321 733/06

Fastighetsinformationstek
nik
Arkitektur, särskilt
stadsutveckling
Logistik

Anst
år
2000

Anm

Internat

Nat
x

2000

x

2000

x

2000

x

Elektrisk mätteknik med
inriktning mot medicinska
mikrosensorer
Teknisk mikrobiologi med
inriktning ot gentekniska
tillämpningar
Matematik

2000

2001

x

Radiosystem

2001

x

Industridesign

2001

x

Numerisk
beräkningsmatematik
Proteinteknologi

2001
2001

Teletrafiksystem

2001

Tid UL

Datavetenskap

2001

Slutade
direkt

Fysikalisk kemi

2001

Byggnadsfysik

2002

Konstruktion av digitala
system på kisel
Förbränningsfysik

2002

x

2002

x

Beräkningsmatematik

2003

Telekommunikation

2003

Tillämpad solenergiteknik

2003

x

Innovationsteknik

2003

x

Byggnadsmaterial

2003

x

Klimatfysiologi

2003

Nanovetenskap med
inriktning mot biofysik
Människa-system
interaktion inom flyg
Risk- och
säkerhetshantering
Byggande och byggnader i
ett hållbarhetsperspektiv
Matematisk statistik

2004

x

2005

x

2007

Teknisk vattenresurslära

2007

2000

2005

Intern

x

Tid UL

x

x
x
x
x
x
Tid UL

x

x
Tid forsk

x

Överf
Arb
livsinst

x

x

2006

x
x
x

Van Hees, Patrick
Menzel, Andreas
Sanati, Mehri
Jahre, Marianne

Jakobsson,
Andreas
Ståhle, Per
Gorwa-Grauslund,
Marie-Francoise
Konnov, Alexander

Linke, Heiner
Malmström,
Christer
Singh, Jasjit

LTH E311
1680/05
LTH E321
1086/06
PA
2007/3520
PA
2007/927

PA
2007/909
PA
2008/202
PA
2008/2290
LTH ?
2006/510

PA
2008/3048
PA
2008/3233
PA
2008/1390

Brandteknik

2007

x

Hållfasthetslära

2007

Bioenergiteknik

2007

Teknisk logistik med
inriktning mot
management,
distributionsteknik och
materialhantering
Matematisk statistik

2008

2008

x

Hållfasthetslära

2009

x

Teknisk mikrobiologi m
inr m metabol teknologi
Teoretisk
förbränningsfysik med
inriktning mot
förbränningskemi
Nanofysik

2009
2009

x

2009

x

Arkitektur

2009

Industridesign

2010

x
Överf fr
Växjö

x
x

Tid foass

x

Tbgr
konstn
Tbgr
konstn

x
x

Lidin, Sven

PA
2009/2285

Oorganisk kemi med
inriktning mot fasta
material

2010

x

Crocetti, Roberto

PA
2008/1885
PA
2009/3453
PA
2010/1905
PA
2009/4114
PA
2011/801

Konstruktionsteknik

2010

x

Teknisk vattenresurslära

2010

x

Förpackningslogistik

2011

x

Trafikplanering

2012

Teknisk logistik med
inriktning mot strategisk
produktionslogistik
Nätverksarkitekturer och
tjänster
Industriell ekonomi med
inriktning mot
teknologistrategier och
affärsmodeller
Tillämpad matematik m
inr m datorseende
Arkitekturteori

2012

Persson, Kenneth
M
Olsson, Annika
Tom Rye
Jan Olhager

Björn Landfeldt
Lars Bengtsson

Cristian
Sminchisescu
Mattias Kärrholm

PA
2010/1940
PA
2011/902

PA
2010/1970
PA
2012/248

x
Kallad

2012

x

x

2012

x

2012
2012

x
Start
2013

50

x

16

24

10

32%

48%

20%

Jämförelse mellan befordrade och rekryterade professorer under perioden 2000-2012
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Befordrade
38
8
17
6
7
5
8
5
5
7
7
12
9
134

Rekryterade
6
8
3
6
1
2
1
5
2
5
4
1
6
50

Utbildning - Mobilitet
NÅGOT SOM ANGÅR 1000 STUDENTER VARJE ÅR

Studentmobilitet är viktigt
• Ger studenter
– globala perspektiv, internationell erfarenhet,
interkulturella insikter
– personlig utveckling och nätverk
• Kopplar till de strategiska målen
– “Hög internationell nivå”
– “Studenter ska ha internationella erfarenheter”
• LTH satsar på kvalitet – inte akademisk turism

Olika former – utresande
• Bilateralt utbyte (ofta inom nätverk)
– LTH-avtal
– LU-avtal
• Dubbelexamina
• Kinainriktningen
• Examensarbete utanför avtal (MFS mm)
• Fasta terminer i årskurs 3 (fyra CI-program)
• Praktik
• Sommarkurser

Olika former – inresande
• Bilateralt utbyte (ofta inom nätverk)
– LTH-avtal
– LU-avtal
• Dubbelexamina
• Praktik
• Joint programs (2 stycken)
• Masterstudenter (30-40 betalande studenter)
• Science without borders, Brasilien (9 studenter HT13)
• Uppdragsutbildning (FMV)
• Erasmus Mundus-projekt (doktorander och anställda)

Vart åker studenterna på utbyte 2013/14
USA
Kanada
Australien
Schweiz
Tyskland
Frankrike
Storbritannien
Nederländerna
Spanien

29
25
23
22
20
14
10
9
9

Danmark
Italien
Portugal
Österrike
Japan
Kina
Korea
Singapore
Belgien
Chile
Norge

6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4

Brasilien
Tjeckien
Island
NyaEZeeland
Turkiet
Argentina
Finland
Irland

3
3
2
2
2
1
1
1

Populära universitet 2013/2014

Från vilka länder söker man sig till LTH?

Läsåret 2013-14

Sändande universitet 2013/14
Technische(Universität(München
University(of(California
Technische(Universiteit(Delft
EPF(de(Lausanne
Universidad(Politecnica(de(Madrid
INP(de(Grenoble
Technische(Universität(Wien
Universidade(Técnica(de(Lisboa
Eidgenößische(Technische(Hochschule(Zürich
Politecnico(di(Milano
Technische(Universität(Berlin
University(of(Illinois(at(UrbanaOChampaign
Dongguk(University
Georgia(Institute(of(Technology
Universidad(Politecnica(de(Valencia
Universitat(Politècnica(de(Catalunya

22
11
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5

Hur arbetar vi?
• Strävar efter att ha alla konkreta avtal på LTH-nivå
• Vårdar viktiga partners, både inom och utom EU
• Nätverk
– T.I.M.E., 51 tekniska universitet i toppklass
– Magalhães, 16 Latinamerikanska toppuniversitet
– Global E3, 60 universitet varav 30 i USA
– Nordtek/Baltech, lojalt men restriktivt
– U21 – på LU-nivån
• ”Produktutveckling”

Vad står för dörren?
• Nytt program för utbyte: ”Erasmus for all”
• Prioriterade områden:
– Nord- och Latinamerika
– Delar av Asien
• Nytt fokus på:
– Mellanöstern
– Afrika

Master HT2013:
103 antagna varav 53 avgiftsskyldiga
KINA
Okänt
SVERIGE
BANGLADESH
IRAN
EGYPTEN
GREKLAND
INDIEN
SPANIEN
TYSKLAND
ISLAND
TURKIET

8
7
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3

BOLIVIA
BULGARIEN
COLOMBIA
DANMARK
FRANKRIKE
IRAK
ITALIEN
MEXICO
NEDERLÄNDERNA
PAKISTAN
RUMÄNIEN
RYSSLAND
TANZANIA
THAILAND
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UTKAST STIPENDIESTATUTER
LTHs JUBILEUMSSTIPENDIUM
2013-05-13

LTH 2013/858

LTHs kansli
Beatrice Nordlöf

UTKAST till statuter för LTHs Jubileumsstipendium
LTHs Jubileumsstipendium ska årligen tilldelas den student (teknolog) eller de
studenter (teknologer) som vid LTH under det gångna kalenderåret presterat det
examensarbete som bäst motsvarar stipendiets syfte.
Prissumman är 5 000 kr per examensarbete. Stipendiet kan delas ut till upp till 2
examensarbeten per år. Om examensarbetet genomförts av flera studenter, delas
prissumman lika mellan dessa.
Nomineringar till mottagare av LTHs Jubileumsstipendium får lämnas av prefekt,
handledare, programledare för utbildningsprogram eller examinator med en kort
motiveringstext bifogad. Datum för sista inlämningsdag fastställs årligen av LTHs
ledning.
En stipendiekommitté bereder beslut om pristagare. Beslut om pristagare kan inte
överklagas.
LTHs Jubileumsstipendium delas ut i samband med LTHs examenshögtid, normalt
under december månad.
Till grund för LTHs Jubileumsstipendiums statuter och bedömningskriterier ligger
bestämmelserna för Lilla Polhemspriset, som utges av Sveriges Ingenjörer.
Inkomna nomineringar till Lilla Polhemspriset kommer att ligga till grund för
nomineringar till LTHs Jubileumsstipendium. I normalfallet nomineras pristagare
till Lilla Polhemspriset senast den 31 mars.
Syftet med LTHs Jubileumsstipendium ska vara att stimulera kvaliteten på
examensarbeten på LTHs civilingenjörsutbildningar. Även examensarbete från
teknologie magister- eller på masternivå, motsvarande 30 hp godkänns.

Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon 046-222 71 90, vx 046-222 00 00
E-post beatrice.nordlof@rektor.lth.se Webbadress www.lth.se
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Bedömningskriterier för LTHs Jubileumsstipendium
1. Ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå
a. Rätt nivå
b. Väl dokumenterat och väl valt bakgrundsmaterial
c. Genomtänkt metodik
d. Stringent behandling
e. Teoridel och experiment kompletterar varandra
f. Integration av kunskaper från olika delar av utbildningen
g. Kreativitet och självständighet
h. Analys av resultaten, framåtsyftande diskussion
i. Framsteg i ämnet
j. Nytta/användbarhet
2. Presentation av examensarbetet
a. Pedagogisk disposition av ämnet och av presenterat material
b. Rätt volym och val av illustrationer och bilagor
c. Allmän språkbehandling och balanserad fackterminologi

Förslag till beslut (LTH 2013/858)
LTHs styrelse godkänner att LTHs Jubileumsstipendium
instiftas enligt bifogat förslag, med första möjliga utdelning
under december 2013.
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PM
2013-05-24
Dnr LTH 2013/884

Per Göran Nilsson
Senior Advisor

Ny institution för Biomedicinsk teknik – beslut om fortsatt
beredning
Bakgrund
LTH har idag en omfattande medicinteknisk forskning inom såväl diagnostik,
terapi som rehabilitering. Forskningen har nått världsledande position inom
många områden, som bl.a. avspeglas i ett stort antal publikationer i välrenommerade tidskrifter, betydande forskningsanslag, organiserande av internationella konferenser och ett flertal nätverk och centrumbildningar. Forskningen har en imponerande bredd med aktiviteter inom i bl. a. följande områden:
• Atomfysik (medicinsk laserfysik)
• Elektrisk mätteknik (diagnostiskt ultraljud, lab-on-a-chip, cancerdiagnostik, biokompatibla ytor, neuronal växt och nervsignalmikroelektroder, SmartHand)
• Hållfasthetslära (modellering av biologisk vävnad, rörelseanalys)
• Immunteknologi
• Kemi (hälsostrategisk livsmedelsdesign)
• Medicinsk signalbehandling (audiologi, elektrokardiologi, dialys,
ögonrörelser)
• Kärnfysik (fokuserade jonstrålar för cancerbehandling)
• Matematik (matematisk modellering, medicinsk bildanalys och biostatistik)
• Medicinsk strålningsfysik (funktionella metoder, kvantifierad perfusion, blodflöde)
• Rehabilitering (robotar för människor med rörelsehinder, interaktionsdesign)
• Reglerteknik (balans, kardiologi, diabetes)
Inom några av dessa områden finner man några av de mest framgångsrika
forskarna vid LTH.
Samarbetet mellan teknisk och medicinsk fakultet är väletablerat sedan 1960talet och är uppenbarligen en avgörande förutsättning för att nå framgång
inom detta forskningsområde. Region Skåne har under lång tid stöttat den
medicintekniska forskningen genom att finansiera en professur och ett lektorat. Den geografiska närhet som är unik för Lund skapar spännande möjligheter att bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt.
Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Sölvegatan 22 F Telefon dir 046-222 48 56, växel 046-222 00 00
E-post per_goran.nilsson@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se
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Under sista decenniet har många medicintekniska projekt på LTH samlats
under portalen "Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering"
(LABIB). Andra nätverk och centrumbildningar och nätverk med stor relevans för medicinsk teknik inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CBML, Biomekaniskt Centrum
CELLCARE
CIEL, Center for Integrative Electrocardiology at Lund University
LUMI, Forskningsnätverk för medicinsk informatik
CREATE Health (Translationell cancerforskning, SSF Center of Excellence + KAW)
MLC, Medicinskt Lasercentrum, en enhet inom Lunds Lasercentrum
(Linnémiljö)
NRC, NeuroNano Research Center (Linnémiljö + KAW)
TESLA
LABIB, Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering
LBIC, Lund Bioimaging Center (KAW)

Den medicintekniska forskningen på LTH resulterar varje år i ett antal doktorsavhandlingar. Till dessa kan ytterligare någon/några avhandlingar läggas
med tydlig medicinteknisk prägel som är författade på medicinska fakulteten
för doktorsgrad i medicinsk vetenskap.
Det finns ett stort intresse inom medicinska fakulteten för att åstadkomma en
ännu bättre koppling till starka grupper inom medicinsk teknik vid andra fakulteter vid LU, speciellt med LTH grupper.

Ny institution
Företrädare för inblandade forskargrupper föreslår med stöd av vad som sagts
ovan inrättandet av en ny institution benämnd Biomedicinsk teknik (Biomedical Engineering). Institutionen ska initialt företrädesvis bestå av forskargrupper från Elektrisk mätteknik (MIE), Signalbehandling (EIT) och Biomekanik (Byggvetenskaper).

Principer för hantering av bildandet av ny institution
I det följande beskrivs principiellt de administrativa och materiella förutsättningar för bildandet av den nya institutionen som bör tillämpas.
Organisation
Den nya institutionen bildas genom att en befintlig institution utgör basen och
kompletteras med verksamheter från andra institutioner. Delar av basinstitutionen kan komma att föras över till andra institutioner. Antalet institutioner
inom LTH kommer således inte att förändras.
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Arrangemanget innebär att verksamheter inte behöver avvecklas eller läggas
ned utan kommer att ingå i en ny organisation med nytt varumärke vilket kan
vara av värde i relation till omvärlden.

Ekonomiska konsekvenser för fakultetsanslag och externa bidrag
Fakultetsanslaget inom LTH fördelas enligt en modell där basdata fastsälls
vid fixa tidpunkter året före aktuellt budgetår. Förändringar av basdata som
sker före avläsningsdatum kommer således att påverka tilldelningen nästa
budgetår medan förändringar efter avläsningsdatum påverkar först efter ytterligare ett budgetår. Förändringarna kommer dessutom att påverka med en
tredjedel eftersom fördelningen bygger på tre års medelvärde.
Konsekvenserna är desamma som uppträder om personal slutar vid en institution respektive när en institution anställer ny personal. Justeringar av OH
görs normalt inte. Undantaget är om riktade medel eller externa forskningsmedel förs över. Då justeras OH-uttaget till LU/LTH-nivå för dessa poster
specifikt.
Överlämnande institution
Modellen kommer således att medföra att de institutioner som överlämnar
forskargrupper till en ny institution inte påverkas ekonomiskt om förändringen sker efter datum för avläsning av basdata för fördelningsbeslutet. Undantaget är då riktade strategiska medel som kopplats till aktuell forskargrupp
samt externa forskningsanslag med tydlig koppling till grupp som flyttar. Här
måste inblandade prefekter tillsammans med aktuell forskargrupp presentera
ett underlag för överflyttning som fakultetsekonomerna kan hantera.
I det fall riktade strategiska fakultetsmedel och/eller externa bidragsmedel
förs till den nya institutionen ska också motsvarande overheadbelastning föras
över samtidigt. Justeringen, som beräknas med utgångspunkt från förutsättningarna på avlämnande institution, fastställs i kronor. Detta innebär att om
avlämnande institution betalat 200 tkr i OH-kostnad till LTH/LU-nivå för det
externa bidraget som överförs så ska mottagande institutions OH-kostnad öka
med 200 tkr samtidigt som OH-kostnaden för avlämnande institution reduceras med 200 tkr.
Examinationspremier för forskarexamina som avläggs av doktorander som
flyttat från en institution till en annan ska delas i proportion till den tid som
doktoranden tillbringat på avlämnande institution. Härvid gäller 5 år som total
tid för en forskarexamen. Om doktoranden tillbringat 3 år på lämnande institution ska således 3/5 av premien tillfalla lämnande institution oberoende
av hur lång tid doktoranden behöver för att ta examen.
Mottagande institution
Mottagande institution kommer enligt modellen inte att tillföras nya resurser
enligt modellen om förändringar sker efter avläsningsdatum för basdata.
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Det kan här bli nödvändigt att tilldela institutionen en form av startbidrag för att hantera merkostnaden för uppbyggnad.
Till mottagande institution kan enligt vad som sagts ovan överföras riktade
strategiska medel och externa forskningsbidrag som tidigare legat på överlämnande institution och som är tydligt kopplade till den överförda forskargruppens verksamhet. OH-belastningen ska justeras så att de överförda medlen bidrar till OH-kostnaderna på nya institutionen omedelbart, dvs OHkostnaden ökas på mottagande institution.
Mottagande institution erhåller ersättning för forskarexamina för de examina
som avläggs vid institutionen. Om doktoranden tillbringat sin första utbildningstid vid annan institution ska motvarande andel av premien tillföras lämnande institution (max 5/5).

Ekonomiska konsekvenser för utbildningsanslag
Utbildningsanslaget fördelas per kurs och i relation till redovisad produktion
föregående läsår. Dessutom fördelas medel för täckning av kostnader för laborativ verksamhet. Det senare anslaget justeras endast när större förändringar av långsiktig karaktär genomförs i verksamheten efter samråd med berörd
utbildningsnämnd.
Vid förändringar i institutionsstrukturen innebär detta att kurser som flyttas
från en institution till en annan för med sig de resurser aktuella kurser genererat. Beslut att flytta kurser kan fattas av utbildningsnämnd efter samråd med
berörda prefekter och aktuell programledning. Då kurser flyttas innebär det
att den OH-kostnad kurserna skulle ha inneburit till LTH/LU-nivå om de varit
kvar på institutionen samtidigt flyttas till den nya institutionen.

Övriga konsekvenser
Utöver vad som angetts ovan sker inga ytterligare justeringar av anslag eller
OH. Institutionerna får tex själva hantera eventuella lokalkostnadskonsekvenser. Om förflyttningar av kurser innebär att omfattande ansvar för laborativ
verksamhet överförs till nya institutionen kan fakultetsledningen justera tillägget för laborativ verksamhet.

Förslag till beslut
Styrelsen ställer sig bakom redovisade riktlinjer för hantering av bildandet av
en ny institution för Biomedicinsk teknik och avser att fatta beslut då komplett underlag, omfattande såväl ekonomiska som personella konsekvenser,
presenterats och ärendet MBL-förhandlats. Styrelsen förutsätter att beslut kan
fattas så att ärendet kan ingå i budgetberedningen för 2014.

Ny Biomedical Engineering,
BME institution
Underlag till SLTH, 130524

BME – Internationellt
•

BME finns på i princip alla toppuniversitet i USA, och på väg så även i Europa. Av de
10 högst rankade universiteten har alla utom Cambridge en institution eller ett
institut för BME (Cambridge är ju inget teknisk orienterat universitet). I USA satsas
det mycket forskningspengar på BME. En institution för BME är idag lika självklar
där som Electrical Engineering.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MIT: http://web.mit.edu/be/index.shtml
Cambridge, UK: …
Harvard: http://www.seas.harvard.edu/academics/undergraduate/biomedical‐engineering
University of London: http://www.ucl.ac.uk/medphys
Oxford: http://www.ibme.ox.ac.uk
Imperial College, London: http://www3.imperial.ac.uk/bioengineering
Yale: http://seas.yale.edu/departments/biomedical‐engineering
University of Chicago: http://www.bioe.uic.edu/BIOE/WebHome
Princeton: http://www.princeton.edu/ee/research/directory/?area=1
Caltech: http://www.be.caltech.edu
University of California, Irvine: http://www.eng.uci.edu/dept/bme

BME – Preliminär organisation
Inst f Biomedicinsk teknik
Avd Biomedicinsk
teknik

Avd
Teknisk geologi

Avd Industriell
elektroteknik
och automation

BME – Underlag

• I det följande redovisas underlaget för Avdelningen för
Biomedicinsk teknik, där förändringarna kommer att ske.

BME – Personal
Underlag idag
•
•
•
•

Elektrisk mätteknik (Elmät) ‐ 35 personer
Signalbehandling – 9 personer
Biomekanik – 6 personer
Från MedFak – Hjärt‐MR – 2‐4 personer

• Samverkan med Medicinskt laser center, S Andersson‐Engels, Fysik
• Samverkan med Medicinsk Teknik, Med Fak, T Jansson, T Kirkhorn
• Samlokalisering på BMC med forskargrupper från Med Fak

BME – Personal
Förutsättningar: Elmät, Signalbehandling, Biomekanik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professorer 3
Lektorer 8
Post‐doc/Forskare 14
Doktorander 16
Projektkoordinator 1
Administratörer 3 (Ekonom + Instadm + Kursadm)
2‐4 personer från MedFak (ej helt klart)
Nyrekryteringar: 3‐4 st (nya anslag)
Totalt: ca 50
Tillsvidareanställda av dessa: 19

BME – Lokaler
Förutsättningar
• Elmät
•
•
•
•
•

Befintliga lokaler på BMC för små – måste utökas
Lab på två våningar – samordnas
Bio‐verksamheten i våra lab passar bättre på BMC
Samordning med forskargrupper på MedFak – ökande antal samarbeten
Undervisning på LTH

• Signalbehandling
• Samordning med forskargrupper på MedFak
• Undervisning på LTH

• Biomekanik
• Forskningslab idag på BMC – samordnas
• Undervisning på LTH

BME ‐ GU
HST som följer med
• Elmät HST: 71 (nu) + 29 (planerade) = 100 (7800 kkr)
• Signalbehandling HST: 15 (nu) + 8 (planerade) = 23 (2000 kkr)
– (Signalbehandling deltar i undervisning av ytterligare 40 HST (2700
kkr) i kurser inom signalbehandling vid EIT)

• Biomekanik HST: 8 (nu) + 3 (planerade) = 11 (600 kkr)
• Totalt HST: 94 (nu) + 38 (planerade) = 129 (10400kkr)
• Totalt kommer 25 kurser att ges.

BME ‐ GU
• Positiv trend i nuvarande kurser, E ökar, MedTek tillkommer,
ökat intresse för biomekanik‐kursen.
• Undervisning vid flera program: E, F, D, N, MedTek, M
• Finns ämnesmässiga synergier utöver medicinsk teknik; t ex
Mätteknik – Signalbehandling.
• Förbättrad GU‐situation kommande år pga ökad tillströmning
och MedTek

BME – Fakultetsmedel
• Elmät: ca 8500 kkr
• Signalbehandling: ca 1050 kkr
• Biomekanik: ca 600 kkr
• Totalt: ca 10150 kkr

BME – Externa medel/år
•
•
•
•

Elmät: ca 15000 kkr/år
Signalbehandling: ca 3000 kkr/år
Biomekanik: ca 2600 kkr/år
Totalt: ca 20600 kkr/år

• Fördelning Fakultetsmedel/Externa medel: 33%/67%

BME ‐ Forskning
• Forskargrupper inom Mikrofluidik/Akustofluidik, Ultraljud,
Signalbehandling, Klinisk proteomik, Biomekanik, Neuro +
Affilierade forskargrupper
• Stora anslagsgivare: VR, VINNOVA, FORMAS, KAW, EU,
Crafoord
• Nya anslag 2013, t ex KAW (33 milj, 5 år), VR
• De flesta av doktoranderna har säkrad finansiering.
• Yngre forskare förväntas utvecklas och skapa egna grupper.

BME ‐ Risker
• Storlek, total omslutning ca 40 milj
– GU/Fak/Externa medel 10/10/20 milj – 25%/25%/50% ‐ rimlig fördelning

• Förändringar i GU? Mindre risk på kort sikt. Söktrycket till civing‐
programmet Medicin och Teknik visar på ett stort intresse för
området.
• Förändringar i Fakmedel? Ny modell, beror på
verksamhetsutvecklingen, mindre risk på kort sikt
• Förändringar i externa anslag? Alltid ett problem, kortsiktiga anslag,
dock ett antal nya som löper 3‐5 år från nu. Medicinsk teknik ett
prioriterat område både nationellt och internationellt.
• Stor del av personalen på doktorand/projektanställning, vilket ökar
manöverutrymmet vid förändringar.

Översikt hela institutionen inklusive
avdelningarna IEA och Teknisk geologi
• Personal: BME 50, IEA 35, TG 15 – Totalt ca 100 personer
• GU totalt 274 HST, 21200 kkr
– BME: 129 HST, 10400 kkr
– IEA: 104 HST, 8100 kkr
– TG: 41 HST, 2700 kkr

• Fakultetsmedel totalt 19350 kkr
– BME: 10150 kkr
– IEA: 5600 kkr
– TG: 3600 kkr

• Externa medel totalt 44600 kkr
– BME: 20600 kkr
– IEA: 14000 kkr
– TG: 10000 kkr

Påverkan på övriga forskargrupper
•
•
•
•
•
•

InstitutionenMätteknik och industriell elektroteknik (MIE) påverkas mest. 3
avdelningar. Elektrisk mätteknik flyttar in i ny institution i sin helhet. IEA och
Teknisk Geologi blir tills vidare kvar som avdelningar.
Bredden i verksamheten inom MIE gör att det inte finns så många kopplingar
mellan forskargrupperna i de olika avdelningarna varför bildandet av en BME‐
institution inte bör påverka forskargrupperna negativt.
Detsamma gäller undervisningen. Den koppling som finns går att hantera
mellan nya institutions‐konstellationer.
Inom administrationen delas idag 2 personer – går att hantera.
Flytt av forskargrupper från EIT och Byggvetenskaper/Hållfasthetslära har OK
från repektive prefekt och avdelningsföreståndare.
Med Fak ställer sig positivt till bildandet och ser att detta stärker de många
samarbetena och där samlokalisering på BMC är ett starkt incitament.

Övrigt av intresse
• Närvaro på Campus LTH ( tex E‐huset) ett måste för
undervisningen, stor del av studentunderlaget har sin hemvist
där. Även forskningsresurser som inte går att flytta enkelt
finns i E‐huset.
• Ökad närvaro på BMC gynnar forskningen i stort och
undervisningen inom MedTek.
• Samlokalisering på BMC med andra grupper från MedFak
stärker tvärvetenskapen.

SLTH 2013-05-24
Nyckel- och uppföljningstal
FORSKNING, UTBILDNING OCH SAMVERKAN

Inledning
• Uppdatering av det förslag som presenterades i SLTH 2012-06-01 avseende nyckel- och
uppföljningstal inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskarutbildning,
forskning, samverkan

• Nyckeltal
– Ska vara möjliga att entydigt följa upp

– Ska användas aktivt inom verksamheten för uppföljning och kvalitetsförbättrande
aktiviteter

• Relaterade aktiviteter - hösten 2012 / våren 2013:
– Nyckeltal baserade på de strategiska målen har använts för kvalitetsuppföljning av
utbildning på grundläggande, avancerad och forskningsnivå, vilket har resulterat i ett
underlag för framtida uppföljning med nyckeltal
– Med syfte att förtydliga verksamhetsnära nyckeltal inom forskarutbildning & forskning
har dedikerade uppdrag/arbetsgrupper definierats

Utbildning på grundläggande/avancerad nivå
•

Kvalitetsuppföljning av LTH:s program baserad på LTH:s strategiska mål med hjälp av de nyckeltal
som föreslogs 2012

•

Nyckeltal har definierats för samtliga strategiska mål avseende utbildning på grundläggande och
avancerad nivå med undantag för målet Vi har en attraktiv fysisk och psykosocial studie- och
arbetsmiljö

•

I kvalitetsuppföljningen har nyckeltalens relevans som indikatorer för de strategiska målen validerats
och i förekommande fall har justeringar och kompletteringar av föreslagits

Utbildning på grundläggande/avancerad nivå
Utbildningen möter studenternas och arbetsgivarnas krav
Nyckeltal har fokuserat på studenter i utbildningen men bör utökas med nyckeltal som ger mer information om
arbetsgivarnas krav / anställningsbarhet

Forskningsbaserad utbildning på hög internationell nivå
Forskningsbaserad: Mer fokus på lärarnas förutsättningar (disputerade / forskningsaktiva)
Internationell nivå: Mängd inresande studenter

Lärare med hög pedagogisk kompetens

Nyckeltal har fokuserat på lärare inom den pedagogiska akademi (ETP). Detta nyckeltal kan
kompletteras med andra mått på pedagogisk kompetens (veckor högskolepedagogik,
studenternas värdering, pedagogiska priser)

Utbildning på grundläggande/avancerad nivå
Landets mest attraktiva utbildningar
Nyckeltal har betraktat intresset hos sökande t.ex. söktryck, betygskrav. Detta bör kompletteras med
information om de antagna.
Jämställdhet & Mångfald
För närvarande används andel kvinnor som påbörjar utbildningen som ett mått. Detta bör
kompletteras med mått på mångfald t.ex. antagna med utländsk bakgrund / annat språk än
svenska. Även komplettera med information senare i utbildningen t.ex. andel examinerade kvinnor,
andel kvinnliga lärare.

Hög genomströmning
Nyckeltal mäter andel studenter som klarar 40 hp första året samt andel av studenter som påbörjar
utbildningen som examineras inom definierad tid. För en utökad förståelse och för att kunna ge mer
riktade åtgärder krävs en djupare analys av genomströmningen. Dessutom behöver målnivåer för
existerande nyckeltal revideras.
Internationalisering
Nyckeltal visar andel av de examinerade som har internationell erfarenhet. För en ytterligare
dimension av internationell erfarenhet bör nyckeltal även definiera effekten av inresande
studenter (t.ex. kurser på engelska)

Forskarutbildning
•

Ett antal nyckeltal har använts vid uppföljning av forskarutbildning hösten 2012 (resultat presenterat
vid SLTH 2012-12-14)

•

En arbetsgrupp har utsetts för att utvärdera och förtydliga detta arbete samt revidera uppsättningen
av nyckeltal. Detta arbete är nyligen initierat och inga konkreta förslag har presenterats

•

Idag mäts forskarutbildningen på

•

-

Hög examinationsgrad och produktivitet: Examination, Prestationsgrad

-

Jämställdhet och mångfald: Andel kvinnor som påbörjar utbildningen

-

Våra doktorer har internationell erfarenhet: Internationella mobilitetsperioder

-

Övriga nyckeltal (ej direkt korrelerade till strategiska planen) – t.ex. antagning, förutsättningar
doktorander, kursutbud

Strategiska mål utan identifierade nyckeltal
-

Doktorander bidrar till den vetenskapliga publikationen

-

Doktorander får arbeten där forskarutbildning kommer till användning

-

Utbildningar i den vetenskapliga frontlinjen och på hög internationell nivå

-

Våra doktorer har en bred kompetens som lägger en grund för entreprenörskap
och innovation

Forskning
•

Ett flertal nyckeltal föreslogs 2012 baserade på bibliometriska data. Fler mått på
forskningsframgång efterlystes.

•

LTH:s forskningsnämnder har ett uppdrag att ta fram verksamhetsnära nyckeltal som indikatorer
för forskningens strategiska mål. Detta arbete är inte färdigt i dagsläget.

•

Förslag att använda nyckeltal baserade på bibliometri som indikatorer för utvalda strategiska mål:

•

-

Hög vetenskaplig produktivitet: Antal publikationer / Kostnad per publikation (trendanalys
inom definierade grupper)

-

Forskning har genomslag i forskarsamhället: Citeringsmått (trendanalys inom
definierade grupper)

-

Akademiska lärare upprätthåller sin ämnesmässiga kompetens: Andel lärare som
publicerar

Strategiska mål utan identifierade nyckeltal
-

Flera spetsområden / verkar i internationella forskningstoppen

-

Bidrar med kunskap för att möta de globala utmaningarna

-

Stabil vetenskaplig och konstnärlig bas för all utbildning på grundläggande,
avancerad och forskningsnivå

-

Bidrar till innovationskraften i näringslivet och samhället i övrigt

Samverkan
•

Inga nyheter jämfört med föregående års förslag

•

Det finns en för närvarande en kontinuerlig uppföljning av t.ex. de strategiska målen:

•

-

LTH har ett starkt varumärke bland sina målgrupper: Ungdomsbarometer,
anseendeundersökningar

-

Viktig och långsiktig partner för näringsliv och omgivande samhälle: Intäkter från
uppdragsutbildning/uppdragsforskning

-

Breda grupper visar intresse för våra forskningsresultat: Antal artiklar i prioriterad
storstadsmedia

-

Skolungdomar får en direkt och inspirerande kontakt med LTH under sin skoltid: Antal
besök i Vattenhallen och andra evenemang som riktar sig till skolungdom

I förslaget från 2012 är ingår även följande nyckeltal:
-

Viktig och långsiktig partner för näringsliv och omgivande samhälle: Antal adjungerade
professorer, industridoktorander

-

Arbetsgivare har god kunskap om våra utbildningar: Andel studenter (civiling.) som går kursen
Ingenjörsinriktad yrkesträning

-

Samtliga utexaminerade blir aktiva medlemmar i LTH:s alumninätverk: Andel av
nyutexaminerade som registreras

Sammanfattning och nuläge
• Strategiska målen har fungerat bra som bas för uppföljning. Relatera ev. även till Lunds
Universitets strategiska mål.

• Definition av nyckeltalsuppsättning samt målnivåer i arbetsgrupper. Definition och
dokumentation av process kring uppföljning, rapportering och återkoppling är av största vikt

• Översyn av det statistiska underlaget
– Ett flertal databaser inom LU är inte designade för att hämta ut statistisk data i större
mängder eller är i sådant skick att det statistiska underlaget är helt tillförlitligt

