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Aktuella frågor centralt och vid fakulteterna
Det är nu klart att såväl LU centralt som N-fakultet och LTH kommer reservera separata
medel för infrastruktur/forskningsutrustning. För LU centralt så kommer Pär Omling arbeta
aktivt med frågan hur LU skall hantera centrala infrastruktur/forskningsutrustningsmedel. En
intressant diskussion vid april månads prefektmöte på LTH, där Pär Omling presenterade sina
tankar i frågan, rörde balansen mellan den strikt vetenskapliga bedömningen i dessa frågor
som har varit den princip som VR har arbetat efter gentemot den strategiska bedömningen
som universitetet kan välja att göra. Om LU (och fakulteter) kommer ha andra principer för
fördelning av forskningsmedel för infrastruktur än VR och KAW har haft behöver man
sannolikt fundera på vad detta har för konsekvenser för verksamheten. Båda fakulteterna
arbetar för närvarande också med att utforma riktlinjer och policies för hur medel för
infrastruktur/forskningsutrustning skall hanteras. Claes Fahlander deltar i dessa diskussioner
på N fakultetsidan och undertecknad på LTH-sidan.
Strategi
Vi planerar att diskutera med Niels Bohr Institutet (NBI) om att vi ska försöka öka kontakter
och samverkan mellan våra, geografiskt mycket näraliggande, institutioner genom att under
ett par år annonsera ut en-månads gästprofessurer/adjungerade tjänster för vistelse vid det
andra lärosätet. Efter ett par år kan vi sedan utvärdera och eventuellt fortsätta satsningen.
Ekonomi
En uppföljningsbara plan av hur institutionens myndighetskapital inom forskning och
forskarutbildning skall reduceras till max 7% av institutionernas kostnader till 31/12 2014 har
lämnats in till N fakultet. N fakultet har dock valt att för närvarande inte genomföra idén att
minska nästkommande års fakultetetsmedelstilldelning med 40% av differensen mellan utfall
och plan. Vi räknar ändå med att det kommer ställas krav på att vi följer planen och kommer
regelbundet följa upp utfall mot plan.
Den arbetsgrupp inom LTH som har som uppdrag att ta fram en ny modell för LTHs
fördelning av sina fakultetsmedel har haft sitt första möte. Intrycket är att LTH för närvarande
är öppet för att göra stora ändringar om man kommer fram till att detta är lämpligt.
Grundutbildning
En kartläggning av lärarnas kompetens inom institutionen förbereds. Detta i syfte att bättre
kunna samordna och utnyttja resurser och kompetens.
Institutionen kommer diskutera möjligheter till samordning med Niels Bohr Institutet rörande
utbildningsprogrammet ”Naturvetenskap med fotoner och neutroner” (Vår kontaktperson i
frågan är Tomas Brage).
Forskarutbildning
För närvarande övervägs möjligheten att på varje avdelning ha en forskarutbildningsansvarig
som skulle kunna fungera som kontaktperson för studierektor FU. Dessa personer skulle
också på avdelningsnivå kunna ha uppgifter såsom att bevaka utbildningsaspekter inom
forskarutbildningen vid studieplansmöten, hålla karriärsamtal med doktoranderna och kanske
på LTH-sidan fungera som examinator vid licentiatavhandlingar. Normalfallet på LTH har
varit att huvudhandledaren varit examinator, detta är emellertid nu inte längre tillåtet.
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HMS frågor
Vi har nu fått feedback från företagshälsovården rörande vår undersökning av den
psykosociala arbetsmiljön. Vi uppfattar det som att företagshälsovården menar att enkäten
övervägande indikerar ett positivt arbetsklimat men man har gett vissa rekommendationer och
speciellt rekommenderat institutionen att arbeta aktivt för att minska oron hos institutionens
anställda för förändringar i deras arbetssituation.
Övrigt
Fysiska institutionen har fått frågan om Nordiska fysikdagarna 2013 skulle kunna ordnas i
Lund. Vi har ställt oss positiva. Ann-Marie Pendrill har tackat ja till att vara ordförande i den
lokala programkommittén. Anders Irbäck, Else Lytken, Joakim Cederkäll, Johan Mauritsson,
Tomas Brage och Torbjörn Sjöstrand har också tackat ja till att ingå i den lokala
programkommittén. Tomas Brage har erbjudit sig att hantera lokalfrågor och det sociala
programmet. Fysiska institutionen är berett att ge ett visst stöd för att det skall vara möjligt att
genomföra programmet i Lund och vi söker för närvarande en person som kan ta det
övergripande ansvaret för arrangemanget.
Uranks rankinglista för svenska lärosäten 2010 sätter Lund på en total sjunde plats, men i topp
inom områdena teknik/naturvetenskap samt medicin/vård.
Läs mer
Ny student- och lärarbarometer för naturvetenskap. Undersökningen bygger på enkätstudier
där studenter och lärare besvarat frågor som berör deras utbildning och undervisning vid
Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.
Läs mer
Som ett resultat av projektet Equal opportunitites, utlyst av rektor, finns nu rapporten Att
bryta in i ledarskap - Kvinnor och ledarkarriärer vid Lunds universitet. Rapporten handlar
om erfarenheterna kring att som kvinna träda in på olika ledarpositioner inom universitetet
och bygger på intervjuer med 13 nuvarande och tidigare prefekter och dekaner inom LU.
Läs mer
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Distribution av myndighetskapital N fakultet
Liksom avdelningarna behöver Fysik gemensamt lägga upp en plan för hur
vi ska förbruka vårt myndighetskapital. Vi har på våra gemensamma
aktiviteter ett överskott på 5.4 Mkr som behöver förbrukas.
Vi föreslår att dela ut 4*0.9 Mkr = 3.6 Mkr till avdelningarna som
delfinansiering för doktorandtjänster och planerar, om förutsättningarna inte
ändrats till 2013, att dela ut 4*0.45 Mkr = 1.8 Mkr till avdelningarna som
delfinansiering för postdoctjänster.
Vi har rapporterat till fakulteten att dessa medel förbrukas enligt (belopp i
kkr):
2011
Experimentell högenergifysik
Kärnfysik
Matematisk Fysik
Synkrotronljusfysik

2012
450
450
450

2013
450
450
450
450

2014
450
450
450
450+450

Men skulle vilja uppmana avdelningarna att förbruka dem enligt tabellen
nedan för att säkerställa att vi inte kommer i problem och behöver betala
tillbaka fakultetsmedel.

Experimentell högenergifysik
Kärnfysik
Matematisk Fysik
Synkrotronljusfysik

2011
225
225
225

2012
450
450
450
225

2013
225+225
225+225
225+225
450+225

2014
225
225
225
225+225

Stefan Kröll
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Uppföljning kapitalförbrukning Fysik N-fak
Avser enbart forskningen

KostnadsAvdelning
ställe

Resultat
jan-juni 2009 jan-juni 2010

Planerad
kapitalökning +
kapitalminskning jan-juni 2011

Kapital
1 jan
2011

Planerat
Resultat
KapitalKapital
Maxkapital
kapital
jan - mars överföring 31 mars
31/12-14
30 juni
2011
jan-mars
2011
2011

156130
156131

Fysik
Fysik gem

400
915

937
802

1 139
-466

-2 589
7 794

-1 450
7 328

100
1 570

156134
156135
156136

HEF
KF
Udif

236
107
71

505
-330
162

150
-220
-530

321
-733
668

471
-953
138

915
675
0

156137

SLF

658

-849

500

4 728

5 228

825

156141
156143

Fr F
MF

88
1 442

101
569

500
1 555

332
3 790

832
5 345

0
375

Totalt

Totalt

3 917

1 897

2 628

14 311

16 939

0

0

0

4 460

Ämne: Studieplatser inom fysicum
Datum: Tue, 5 Apr 2011 13:08:50 +0200
Från: Henrik Torstensson <henrik.torstensson@gmail.com>
Till: prefekt@fysik.lu.se

Hej!
Vi vill lägga in en punkt under lokalfrågor om studieplatser till nästa
styrelsemöte. Framförallt angående en utbyggnad av "glaskorridoren"
mellan H och K? huset (matfys) samt lite frågor om vissa tomma lokaler.
Sedan har vi lite idéer om vad man kan göra med nuvarande studieplatser
för att förbättra deras kvalitet.
Mvh
Teresia och Henrik

