
 

 

ARTES Referensgrupp
7:te, mötet om ARTES++

Tid och plats: 2005-11-29 kl. 15.15, telefonmöte
Närvarande: Sten F. Andler, Roland Grönroos, Magnus Jonsson, Jan
Jonsson (avvek efter p 8), Simin Nadjhm-Tehrani, Paul Pettersson, Karl-
Erik Årzén (avvek under p 7)

. 1 Roland för minnesanteckningar.

. 2 Ärenden till ARTES styrelse
. 4 Simin hälsades välkommen till referensgruppen.
. 5 Ekonomi och budget var inte klart till mötet. Delvis beror

det på att vi inte fått in rekvisitioner från doktoranderna för
2005. Vilket innebär att vi inte kan förutsäga
förbrukningsgraden. Läget är dock att vi har medel vi inte
beräknas kunna utnyttja utan en förlängning. Vi har fått in
färre sökande än platser, på flera högskolor pågår
rekrytering. 
Råd till styrelsen: Referensgruppen ställer sig positiv till
en förlängning av ARTES till och med 2007-12-31.

. 6 Får doktorander utnyttja fria medel och/eller konferens
medel för kursdeltagande?
Frågans innebörd var lite oklar men ansågs löst genom
tidigare beslut att hälften av medlen (32500 kr) kan fördelas
fritt mellan aktiviteterna, även till kursdeltagande.

. 7 Antagning av doktorander.
Generell kommentar: En potentiell sökande från
Linköping hade avståt från att söka sedan han upptäckt att
deadline var satt till den 23/11 i utlysningstexten. På
webben var det den 28/11 som gällde som deadline för
ansökan. Referensgruppen föreslår att Simin uppmanar
studenten att komma in med ansökan före styrelsemötet. 
Råd till styrelsen: Referensgruppen föreslår att en
ansökningsomgång görs även i vår med antagning i maj,
deadline sätts före lämpligt styrelsemöte. 
Råd angående de sökande

. 1 Lindgren: är för senior, har Lic:at, inbjuds till ARTES

. 2 Linnarsson: antas

. 3 Mettin, Miranda och Sandberg: ämnesområdets
relevans i förhållande till ARTES verkar tveksamt.

. 4 Prorok: är för senior, har Lic:at samt ämnesområdets
relevans i förhållande till ARTES verkar tveksamt.

. 5 Skarin: antas, ska uppmanas att skicka in
kursintresseblanketten.

. 6 Karlsson: uppmanas att komma in med fullständig
ansökan före styrelsemötet.

. 7 Kunert: uppmanas att komma in med fullständig
ansökan före styrelsemötet, omådet RT-com är
relevant



. 8 Thuresson: antas

. 9 Wang: antas troligen ta en titt på ämnes relevansen
. 8 Kursutbud 2006

Råd till styrelsen: Utfrån det lilla antal svar som inkommit
kan kursen Distribuerade RT and database systems
rekomenderas.
Frågan om intresse ska gå ut till doktoranderna på nytt inför
styrelsemötet.

. 10 Sommarskolan
Råd till styrelsen: Referensgruppen är positiva till SNART's
förslag om samarbete med KTH samt att lägga sommarsklan
på Nässlingen.

. 11 Om kurser
Systems Thinking har gått, den ska även tas upp på
intressefrågan till doktorander inför 2006.
Adv. RT- scheduling 1:a mötet blev inställt eller flyttat,
Paul följer upp.
Paul frågar Hans om Forskningsplaneringskursen är
avslutad.
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