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ARTES referensgrupp telefonmöte 2004-04-22

Närvarande: Roland Grönroos och Paul Pettersson, Karl-Erik Årzén, Martin Törngren, Sten F.
Andler, Magnus Jonsson. Jan Jonsson lyckades inte ansluta till mötet på grund av problem hos
Telia.

1. ARTES har ännu ingen programdirektör. Orsaken är att frågan bordlagts av rektor i avvaktan
på att Hans ska få fortsatt tjänst vid Uppsala Universitet. Frågan om tjänstetillsättningen har inte
kunnat lösas. Diskussioner pågår mellan informationsteknologi och Hans Hansson.

2. Martin meddelade att det ännu inte finns valts en doktorand på KTH som kan ta ARTES++
platsen. Eventuellt finns det till styrelsenmötet på tisdag.

3. Höstens kurser
Paul har 22 Apr 2004 sänt ut underlaget "ARTES++_Kursintresse_040422.pdf".

Rekomendation till ARTES styrelse
 - Det är bra om något flera än 30 poäng kurser ges under 2004.
 - Kurserna bör ges följande prioritet att stödjas HT04
       1 - Forskningsplanering
       2 - Säkerhetskrit. RTS
       2 - Design of Emb RTS
       3 - en ytterligare kurs omgjord "Distr RTS" eller "RT Com"
- Paul Pettersson uppmanas lägga in kursernas poängantal och variation i tabellen.
- Sten F. Andler lägger ihop kurserna "DataManag in RTS" och "Distr RTS" samt går ut med
information till studenterna om innehållet och förnyar frågan om intresse. Sten hör med
kursledaren Sang Son om han kan hålla en tutorial kring QoS i samband med sommarskolan. Den
kan i så fall utgöra en del av kursen.
- Magnus Jonsson meddelade att det vore bra om kursen "RT Com" ges ht 2005 istället med
anledning av att det inte finns studenter i Halmstad som kan läsa den nu. Kursen kan dock ges om
det är nödvändigt.
- Kursen "EM Nets - Networked Systems of Embedded Computers" planeras ges vt 2005 i
Halmstad Tony Lartsson är kursledare. Eventuellt finns en coordnings möjlighet med "Distr RTS".

4. "ARTES APPROVED"
 - Kursen "Framtida CPU:er har startat utan ARTES++ doktorander med.
 - ARTIST sommarskolan finns inget nytt om.
 - En fråga om student ska få tillgodo räkna kunskaper inhämtade på andra kurser än ARTES++
kurser vid beräkning av medel drogs tillbaka.

5. Rapporter
 - Kursen Embedded Control Systems har 15 externa deltagare.
 - Disputationer
       3 juni, Jonas Mellin, Skövde
       4 juni, Martin Sanfridsson, KTH
       vecka 24, Chen de Jiu, KTH
 - Bokprojektet, Hans har fått in underlag, i slutet av maj beräknas en första version vara klar.

Noterat av   Roland Grönroos


