
SBU	  –	  Tema	  GEO	  telefonmöte	  11,	  131220	  

Närvarande	   	   	   	   Frånvarande	  
Gerhard Barmen, (GB) LTH   Claes Alén (CA) 
Maria Ask (MA)    Stefan Larsson (SL) 
Sven Knutsson (SK) 

1. Föregående	  aktionspunkter	  

Kvarvarande handlingspunkter, Möte 10 

Aktionspunkt 10-1: Forskningsfinansieringslandskapet för Tema GEO. Stefan fundera på ett alternativt upplägg till plansch 
till nästa möte. Han skickar även en mall för publikationer – som vi också föreslår att börja lägga ut på hemsidan. 
Bakgrund: Peter Ullriksen identifierade behovet av att kartlägga forskningsfinansieringslandskapet under Möte 8. Gerhard är 
intresserad av att göra en kartläggning men har tidsbrist. Det är en nyttig övning, chans till reflexion och att vi borde känna till 
detta även om landskapet är dynamiskt för närvarande (Stefan). Stefan föreslår alternativa rapportformatet, till exempel A3-
plansch format a la arkitekter.  
Aktionspunkt 11-1: Stefan presenterar upplägget nästa möte 140117 

Aktion 10-2A: Vi rapporterar in nya projekt till SBUs hemsida! 

Aktionspunkt 10-4:Maria skriver första draft av Tema GEOs redovisning för 2011-2012 för SBU innan 1 december 2013.  
Aktionspunkt 11-1: Nytt slutdatum: senast 131231. Maria cirkulerar draft med följande innehåll:  

1, Rapport från månadsmöten, vad vi  
2, Tema GEO arrangerade öppna möten i samband med GeoInfra-utlysningen, resultatet: TRUST  
3, Högskolekonferenser, Tema GEOs deltagande 
4, Geoteknik för GRU, Göran Sällfors 
5, Påbörjat forskarutbildningssammanställningskatalogen (draft 1), Sven Knutsson  
7, Tema GEOs inspel till Fo-proppen 

2. Utbildning	  

A,	  Grundutbildningen	  	  
Gerhard kommenterade problematiken med många studenter på LTH. Där tar man bort 65 kurser nästa år. UKÄs 
utvärdering visar en korrelation med program med stor valfrihet och lägre kvalitet. LTH tar inte bort något 
program men enskilda kurer.  

Sven känner till detta resonemang på LTU och menar att det ofta kan vara ett marginalkostandsresonemang när 
man skär i antalet studenter per kurs.  

B,	  Doktorandutbildningen	  	  
Aktionspunkt 11-2B: Maria kommer att föreslå på nästa SBU styrelsemöte 140129 att nästa högskolekonferens 
(21-22/8 2014) skall inkludera hur vi förbereder våra (utländska) doktorandstudenter för arbetslivet 

Bakgrund: Under möte 10 berättade Maria om ett föredrag av Trygghetsstiftelserna om doktorandstudenters, 
särskilt utländska doktorandstudenters utmaningar efter utbildningen. Hur förbereder vi våra utländska studenter 
för arbetslivet. Stefan kommenterade att ett måste är att studenterna lär sig svenska och att de måste delta i 
undervisning på grundutbildningen. Stefan tycket att detta borde diskuteras på nästa högskolekonferens  

2. Forskning 

A,	  Pågående	  projekt	  
Inget att rapportera 

B,	  Nya	  utlysningar	  
Inget att rapportera 

4.	  Andra	  Nyheter	  

Inget att rapportera 

5.	  Övriga	  frågor	  

Maria berättade att hon hållit föredrag om TRUST för SBUs externa råd 2/12. Där gav Gia Destouni, ny 
huvudsekreterare på Formas, inspiration när hon berättade hon i sin grupp arbetet för att bygga upp 
kompetenskluster och forskningsplattfrom från ett stort forsknignsbidrag (Bert Bolin Centre for Climate Research)  

Gerhard kommer att ta över som temaledare 1 augusti 2014. Sven Knutsson är kvar som LTUs representant fram 
till 1 augusti 2014.  

Aktionspunkt 11-5: Maria skall lämna förslag på mötestider – fredag, kl 10, mitt i månaden till nästa möte. 

Nästa möte är 17 januari 2014 kl 10.00. Vänligen ring 08-999 212 och ange kod 385 354	  


