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Självvärderingen av ARTES februari 2000 överlämnas härmed.

Sjävvärderingen har utförts av Roland Grönroos (biträdande programdirektör) och Hans Hansson
(programdirektör) som inhämtat synpunkter från Per Stenström (PAMP koordinator).
Självvärderingen kommer att läggas fram till styrelsen inför mötet 2000-03-14.
Självvärderingen kommer även att finnas tillgänglig på http://www.artes.uu.se/reports/
Information om den sänds via e-mail till styrelsen och SSF idag.

Jag bilägger även "Take advantage of ARTES" som översiktligt beskriver programmet.

Med vänliga hälsningar
Roland Grönroos
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Självvärdering av ARTES
Svar numrerade enligt SSF:s mall.

Allmänna uppgifter
1.1 Forskarskolans namn? SSF-programmets namn?
ARTES - A network for Real-Time research and graduate Education in Sweden.

1.2 Vem tog initiativet till programmet (lärosätet eller extern initiativtagare)? När togs initiativet?
Representanter för Svenska NAtionella RealTidsföreningen (SNART) uppvaktade Bernt Ericson,
dåvarande ordförande i SSFs IT-grupp, i februari 1995. Bernt bad därefter Hans Hansson (Uppsala
univ.; dåvarande ordförande i SNART) att koordinera planeringen av ett svenskt nätverk för real-
tidsforskning. (Hansson 1995a, 1995b, SNART 1995).

1.3 Hur ser relationen ut mellan forskarskola och SSF-programmet?
ARTES är ingen renodlad forskarskola. Även om fokus är på stöd till doktorander, så bedriver
dessa sin forskarutbildning i huvudsak på respektive universitet/högskola. ARTES organiserar en
hel del stödjande aktiviteter, såsom forskarutbildningskurser, sommarskola, seminarier etc.

Struktur (vad ARTES har för förutsättningar)

Beslutsfunktion
1.4 Redogör för programdirektörens och programstyrelsens arbetssätt
I ARTES Programme Plan P 9.1 beskrivs den planerade organisationen. Denna har realiserats
med smärre justeringar. Eftersom ARTES är ett nätverk kommer idéer från många källor som
sedan leder till beslut så beskrivs även nätverket nedan.

Styrelsen är sammansatt av industri och akademipersoner utsedda av Uppsala Universitet.

Bengt Asker (ordf.)
Bengt Asker har varit verksam i svensk programvaruindustri sedan början av 60-talet. Under
åren 1989- 1993 arbetade han med frågor kring Ericssons programvarustrategi på företagets
koncernstab. Han har varit ordförande i styrgruppen för NUTEKs program ``Inbyggda
system'' och har varit medlem i styrelsen för Högskolan i Skövde. Under de senaste åren har
han, på uppdrag av Sveriges Verkstadsindustrier, skrivit ett antal rapporter på temat
systemarkitektur.

Bertil Emmertz
Bertil Emmertz är projektledare på ABB Robotics med inriktning mot applikationer för
robottillämpningar. Han har sedan mitten av 70-talet i ledande befattning arbetat med
utveckling av olika system för styrning av industriella processer, vid bl.a. ABB, Alfa-Laval
Automation, Cap Gemini och Carlstedt Elektronik.
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Peter Lidén
Peter Lidén är avdelningschef vid elektronik och elektroteknologi på Volvo Teknisk
Utveckling AB. Avdelningen arbetar med inbyggda realtidssystem för fordon. Han är
teknisk doktor (Chalmers) inom realtidssystem.

Kerstin Paulsson
Kerstin Paulsson har varit utvecklingschef på Kockums Submarine AB. Hon är sedan
augusti 1999 verksam vid Netsoft Lund AB.

Jan Torin
Jan Torin är professor vid institutionen för datorteknik, Chalmers tekniska högskola. Han är
medlem av Ingenjörsvetenskapsakademin, medlem i IFIPs arbetsgrupp för tillförlitlig
databehandling och IFACs tekniska kommitté för rymdteknologi. Han har arbetat med
rymdteknologi vid Saab-Scanias flygdivision och vid Saab Ericsson Space AB sedan 1962.
Forskningsintressen: tillförlitlighet, feltoleranta beräkningar, distribuerade feltoleranta
system, felinjicering, säkerhetskritiska system och hårda realtidssystem.

Karl-Erik Årzén
Karl-Erik Årzén är docent i Reglerteknik vid Lunds tekniska högskola. Hans
forskningsintressen är bl.a. kunskapsbaserad reglering, grafiska språk för överordnad
reglering, monitorering och diagnos, samt realtidssystem.

Lars Österberg
Lars Österberg är VD för Enea OSE Systems AB, ett företag som marknadsför och utvecklar
realtidsoperativ-systemet OSE och relaterade produkter. Har tidigare jobbat med utveckling
av programvara/maskinvara och utvecklingshjälpmedel på Enea Data AB, Traco/Avnet och
Ericsson Information Systems.

Under hösten 1999 begärde två ledamöter entledigande Anders Romare, Volvo och Karl Johan
Åström, Lunds tekniska högskola. De ersattes av Peter Lidén och Karl-Erik Årzén.

Styrelsen har följande uppgifter
• beslutar i policyfrågor, om forskningsprogram och aktiviteter
• föreslår programdirektör, utser rådgivande organ, biträdande programdirektör, studierektor.
• ansvar för rapportering till SSF
• godkänner programbudgeten
• ser över aktiviteter och organisation av programmet och vidtar åtgärder

Programdirektör
Hans Hansson (Mälardalens högskola och Uppsala universitet)
• är vetenskaplig och pedagogisk ledare för innehållet i verksamheten
• föreslår aktiviteter och policyärenden till styrelsen
• leder biträdande programdirektörens arbete

Biträdandeprogramdirektör
Roland Grönroos (Uppsala Universitet) har har till uppgift att i samråd med programdirektören
• bygga och bibehålla nätverket
• marknadsföra nätverket
• administrera nätverket
• koordinera verksamheten
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Planering, förslag och utvärdering av aktiviteter har till stor del utförts under möten mellan
ledning, forskare och doktorander på sommarskolan. Detta arbetssätt som involverar en mycket
stor del av nätverket blev mycket uppskattat under 1999 års sommarskola. Förslag och synpunkter
som framkommer noteras och förs fram till styrelsen för åtgärder. Under sommarskolan
genomförs även utvärdering av forskningsprojekten. Därför har ledningsgruppen (executive
committee) fått en mer tillbakadragen roll.

Studierektor för forskarskolan
Sedan 99-03-01 fungerar Roland Grönroos som administrativ studierektor med en veteskaplig
referensgrupp med representanter för doktorander, ARTES och PAMP (se nedan) forskare som
stöd.

PAMP
En del av ARTES verksamhet utgörs av det associerade PAMP-programmet. PAMP:s verksamhet
är till stor del integrerad med ARTES (sommarskolan, doktoranddagar, projektbeslut, webbserver
m.m. hanteras av ARTES). PAMP utgör en väl sammanhållen forskningsmiljö med fokus på
användning av multiprocessormaskiner i realtidstillämpningar.

PAMP koordinator
Per Stenström (Datorteknik, Chalmers)
tar initiativ till och föreslår verksamheter inom PAMP-programmet till styrelsen.

PAMP styrkommitee består av
Bjarne Däcker, Computer Science Laboratory, Ericsson Utvecklings AB
Per Stenström
Bertil Emmertz
Hans Hansson

styrkommiteen ansvarar för
• förhållandet mellan PAMP och ARTES
• ser över planer och framsteg inom PAMP
• hjälper till med spridning av resultat från projekten och ger råd till deltagarna

Rådgivare
ARTES har engagerat ett flertal rådgivare för ändamål som utvärdering av projektförslag,
projektutvärdering, information under sommarskolan, PR, etc.

Rådgivarna har varit internationellt erkända akademiker, personer inom industrin eller personer
med annan kompetens som inte finns i programledningen.

Nätverket
ARTES nätverk är omfattande. Personer och organisationer som är direkt inblandade i projekt
redovisas på webbsidan http://www.artes.uu.se/network/ (här avläst i februari 2000).
28 industrinoder (företag)
38 industrikontaktpersoner
12 akademiska noder
30 projektledare
70 realtidsdoktorander
6 realtidsdoktorer
Därutöver finns ett antal handledare till realtidsdoktorander och SNART nätverket med ca 250
medlemmar varav många från industrier.
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Fysiska resurser
1.5 Lokaler och utrustning
För programledning utnyttjar ARTES ett rum på Uppsala Universitet på ca 12 m2. För
styrelsemöten hyrs normalt lokal. För sommarskolan och doktoranddagar utnyttjas
konferensanläggningar eller faciliteter på någon av de deltagande högskolorna/universiteten.
Utrustningen är begränsad till persondatorer och telefoner för programledningen.

1.6 Framtida investeringar
Behovet är begränsat till kontors och kommunikationsutrustning för programledning.

Ekonomi
1.7 Ekonomiska resurser från annan finansiär.
Alla forskningsverksamhet och forskarutbildningsvverksamhet som finansieras av ARTES bedrivs
i sammanhang med omfattande kompletterande finansiering från såväl universitet och högskolor
som från en mängd externa finansiärer. Vid en inventering 1998 framkom att den totala
kompletterande finansieringan var av storleksordningen 60 MSEK. Denna har sannolikt ökat
avsevärt sedan dess.

Insaser från industrin presenteras under punkt 2.19.

I samband med sommarskolan fakturerar ARTES industripersoner och forskare ett
självkostnadspris för deltagande, det gav ca 130 kkr 1999.

1.8 Hur ARTES ser på universitetens ekonomiska medverkan.
ARTES ger projektstöd enligt en schablon om 600 kkr per doktorand och heltidsår. Universiteten
och högskolor medverkar därför genom att täcka upp en del av den totala kostnaden för
doktoranden (som enligt schablon vid UU beräknas till ca 820 kkr/doktorand och år). Nivån har
justerats upp från 500kkr eftersom det lägre bidraget visat säg hämma rekryteringsprocessen
betydligt genom den tid det tar att få fram motfinansiering.

1.9 Hur fungerar beslutsprocessen vad avser ekonomin ?
Styrelsen fattar större beslut som projekt och kursstöd samt delegerar löpande ärenden till
programdirektören i form av en ram för året. Beslut kring doktorandryggsäcken och mobilitetsstöd
fattas ofta samma arbetsdag som ansökan kommer in av programdirektören. I akuta situationer kan
beslut fattas via e-mail överenskommelser. Dessa beslut stadfästs sedan på ordinarie styrelsemöte.

Doktorander
1.10 Rekryteringen av doktorander.
Ansvaret för rekrytering ligger på mottagaren av anslag. ARTES hjälper till genom annonser i
pressen, på ARTES och universitetens webbsidor, hos arbetsförmedlingens platsbank,
internationellt via news-grupper, samt inom EU med hjälp av arbetsförmedlingen. Det har varit
betydande problem med rekryteringen. Med dessa intensiva kampanjer har antalet sökande ökat
vilket inte bara ARTES kan dra nytta av utan även andra projekt inom realtidsområdet som ligger
på berörda institutioner.

1.11 Doktorandernas institutionstjänstgöring
Räknat på alla 70 realtidsdoktorander varierar institutions- och annan tjänstgöring mellan 0 och
50% med ett medeltal på 21%. För doktorander försörjda av ARTES är medeltalet 16%.

1.12 Finns industridoktorander? Beskriv deras relation till andra doktorander.
Inom gruppen realtidsdoktorander finns det industridoktorander. De har samma förmåner som
övriga realtidsdoktorander inom ARTES.
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1.13 Vilka institutioner kommer forskarskolans doktorander från.
Doktorander med försörjning från ARTES
Datavetenskap Chalmers Tekniska Högskola
Datorteknik Chalmers Tekniska Högskola
Centrum för datorsystemarkitektur Högskolan i Halmstad
Datavetenskap Högskolan i Skövde
Maskinkonstruktion Kungliga Tekniska Högskolan
Datavetenskap Linköpings universitet
Reglerteknik Lunds Tekniska Högskola
Datavetenskap Lunds Tekniska Högskola
Datateknik Mälardalens Högskola
Datorteknik Uppsala Universitet
Programvaruteknik och datavetenskap Högskolan Karlskorna/Ronneby
Computer Networks and Architectures Swedish Institute of Computer Science

Doktorander med försörjning från annat håll
Datorteknik Chalmers Tekniska Högskola
Signaler och system Chalmers Tekniska Högskola
Centrum för datorsystemarkitektur Högskolan i Halmstad
Datavetenskap Högskolan i Skövde
Numerisk analys och Datalogi Kungliga Tekniska Högskolan
Maskinkonstruktion Kungliga Tekniska Högskolan
Datavetenskap Linköpings universitet
Datavetenskap Lunds Tekniska Högskola
Reglerteknik Lunds Tekniska Högskola
Datateknik Mälardalens Högskola
Datorteknik Uppsala Universitet

1.14 Har finansiering till doktorander tillhandahållits av ARTES.
Ja, Stöd ges till projektledare efter
ansökan och bedömning av
vetenskapliga och industriella
kvaliteter. Figuren visar hur många
doktorander som stöds (eller planeras
stödjas) vid olika tidpunkter. Stödet
utbetalas först när doktorand
rekryterats och godkännts av ARTES.

1.15 Har doktoranderna haft en egen budget ?
ARTES ger doktoranderna möjlighet att söka medel för projekt eller resa till möte e.dyl. Dessa
medel delas ut i 10 kkr stora portioner. ARTES önskar sedan få en rapport om vad medlen använts
till. Det finns även möjligheter att söka större belopp (upp till 30kkr) för längre utlandsvistelser.
Se ARTES mobility webbsida http://www.artes.uu.se/mobility/

1.16 Finns individuella studieplaner för doktoranderna? Hur följs de upp?
Det är reglerat av högskoleförordningen kap 8,
8 § För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall fastställas av
fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den
individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, en
beskrivning av de åtaganden som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden
samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Den
individuella studieplanen skall följas upp av fakultetsnämnden minst en gång varje år.

ARTES doktorander
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Från http://www.artes.uu.se/gradschool/ finns länkar till högskoleförordningen och annan
information för doktoranderna.

ARTES kompleterar uppföljningen av studieplanen genom att följa upp projekten se p 2.23 samt
ARTES Project instructions webbsida: http://www.docs.uu.se/artes/project/instructions-2.shtml.

Lärare
1.17 Beskriv tillgången på lärare och deras akademiska status.
ARTES har inte undersökt tillgången på lärare. Huvudhandledarna för Realtidsdoktoranderna är
vanligen väl meriterade forskare med docent eller professorskompetens. I många fall finns
dessutom en yngre forskare som biträdande handledare. Enligt högskoleförordningen kap 8, 5 §
och 9 § ligger ansvaret för handledning på fakultetsnämnden. ARTES bedömmer
handledarens/projektledarens kompetens i samband med bedömning av projektansökan.

1.18 I vilken utsträckning har föreläsare från olika institutioner använts.
ARTES har använt föreläsare från ett flertal institutioner i Sverige och internationellt.

Sammanfattning – stuktur
1.20 Sammanfatta de strukturella förutsättningarna för forskarskolan (1.4 – 1.19).

Starka sidor
Styrelsen, beslutsfunktioner, nätverket, industrimedverkan, kopplingen till SNART.

Svaga sidor
Forskarskoleorganisationen

Möjlighet till framtida utveckling
Genom att utexaminationsfrekvensen ökar tack vare ARTES verksamhet och att större delen av
dessa deltagit i ARTES verksamhet finns goda utsikter att nätverket blir allt starkare och ger mer
utbyte med tiden.

Hot mot en gynnsam utveckling
Personalomsättning, risken bedöms dock som liten i nuläget.

Process (det  ARTES gör av sina förutsättningar)
Målsättningar
2.1 Beskriv de egna målen för forskarskolan.
Ur ARTES Programme Plan 1998-2002.
The research in the ARTES programme is guided by the following twofold vision:
• For the network: To transfer knowledge and competence to Swedish industry that will allow it to first utilise the

latest achievements in real time systems design.
• Specifically for the research projects: To reduce lead times for designing and modifying real time systems by an

order of magnitude by year 2005.

The specific goals of ARTES are

• to increase the number of PhDs and Licentiates which play important roles in development of industrial real-time
applications and products. Concretely, the long term goal is 50 graduate degrees per year in ARTES related areas
(current level is about 20 degrees per year), and that at least 80% of the graduates start an industrial career.
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• to increase the efficiency of graduate education. The goal is that no ARTES graduate student should have a study-
time exceeding the nominal times of 2 years for a licentiate and 4 years for a PhD (compensating for departmental
duties and periods of industrial work).

• active industrial involvement in research and graduate education, as well as academic involvement in industry.
Concretely, each ARTES supported project should have at least one active cooperation activity, e.g., in the form
of an industrial engineer participating in the project, or a graduate student performing parts of his/her research in
industry.

• to maximise synergy between the real-time components in strategic centers supported by SSF, as well as with
other efforts in the area. Concretely, at least 50% of the ARTES supported projects should have a formalised or
informal cooperation (e.g., in terms of joint papers) with related national programmes.

• to increase national and international cooperation in real-time systems research and education, and

• to provide a broad base for Swedish real-time systems research, and to make Swedish real-time systems research
world leading in selected areas.

2.2 Hur relateras utbildningen och doktorandernas forskning till målen?
Alla ARTES stödda forskningsprojekt har nära anknytning till industriparter. Genom att bygga ett
nätverk underlättas det dagliga informationsutbytet inom landet. Det är lätt att hitta någon att
vända sig till med ett forskningsproblem. Sommarskolan är välbesökt av doktorander och industri.
Där presenteras de senaste rönen inom realtidsforskning och den informella atmosfären underlättar
diskussioner.

Genom urvalet av forskningsprojekt som stöds har forskningen inriktats mot ARTES mål. För mer
information om projekten se ARTES Project webbsida http://www.artes.uu.se/project/

Kurser
2.3 Har doktorandkurser bedrivits inom ramen för forskarskolansverksamhet? Hur omfattande kurskarv ingår i
programmets forskarutbildning? Finns specialutvecklade kurser?
Ja. ARTES ställer inga kurskrav på doktoranderna. Kursen "Computer clusters for large Real-
Time systems" har utvecklats inom ARTES

2.4 I vilken takt har kurserna bedrivits ?
Heltid.

2.5 Har innehållet i kurserna anpassats till doktorandernas egna avhandlingsarbeten ?
Ja.

2.6 Vad är det för karaktär på kurserna (obligatoriska, valfria, frivilliga)?
Frivilliga.

2.7 Ange kursernas omfattning i poäng?

ARTES courses Credit
points per
participant

Distributed Real-Time Systems 4+2
Modelling and Analysis of Real-Time Systems 5
The RIP Course - Design of Software for embedded
Rael-Time control Systems

4

Hardware/Software Codesign 4
Parallel and distributed Real-Time Systems 4
Industrial Strength Formal Methods 5
Computer clusters for large Real-Time systems 3
Component Based Software Engineering 5
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Seminarier, konferenser, sommarskolor
2.8 Har seminarieverksamhet bedrivits inom ramen för forskarutbildningen? Om ja, beskriv kortfattat
seminarieverksamheten.
Ja, 1998 ordandes ett endags seminarium.

 Seminariets webbsida nås från ARTES Events webbsida http://www.artes.uu.se/events/

2.9 Har konferenser bedrivits inom ramen för forskarutbildningen? Om ja, beskriv kortfattat de konferenser som
anordnats.
Ja, ARTES ordnade "ARTES Real-Time Graduate Student Conference 1999" vid Mälardalens
högskola. En och halv dag möte för doktorander och handledare. Det var 31 deltagare från 6
universitet/högskolor. I år ordnas en likande konferens på Chalmers 15-16 mars.
Mer information från konferenserna nås från ARTES Events webbsida
http://www.artes.uu.se/events/

2.10 Har det funnits sommarskoleverksamhet? Om ja, beskriv kortfattat denna.
Ja, ARTES har ordnat sommarskolor 1998, 1999 och
planerar ordna en per år fortsättningsvis.
Till sommarskolorna inbjuds doktorander, forskare
och industri. Under 1999 och 2000 ordnas de i
samarbete med SNART vilket ytterligare ökar
kontaktytan mot industrin. Antalet deltagare var 79 st
1999. Programmet på sommarskolan kommer att
variera under åren, hittills har vi haft inbjudna
gästlärare, projektdiskussioner, patentfrågor, poster
presentationer, talare från de angränsande SSF-
programmen CAS, VISIT, ECSEL och PCC. I år
kommer bland annat SNART att ordna en
företagspresentation och vi kommer att diskutera
grundutbildningsfrågor. Vi utvärderar sommarskolan
och får på så sätt synpunkter från nätverket om vad
som ska tas upp följande år. Resultatet från
utvärderingen kan studeras i styrelseprotokollet från
99-11-25 punkt 7 se ARTES styrelse webbsida
http://www.docs.uu.se/artes/styrelse/.
Sommarskolornas webbsidor med program, rapport
och bilder nås från ARTES Events webbsida.

Development of Automotive Software
The seminar is jointly organized by ASTEC, ARTES and Mecel AB. The
purpose is to present and discuss state-of-the-art methods and techniques for
development of correct and efficient automotive software. The seminar is
targeted towards engineers and researchers interested in this very hot and
important area.
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Praktik hos  - eller uppdrag för potentiella avnämare
2.11 Har praktik hos – eller uppdrag för – potentiella avnämare ingått i forskarskolans verksamhet? Om så är fallet,
beskriv kortfattat hur det fungerat.
Ja, ARTES stöder mobilitet mellan industri och akademi. Stödet har hittills endast utnyttjats en
gång av en doktorand (Paul Pop) som tillbringade 3 veckor på Volvo TU. Det var en på flera sätt
lyckad visit. Utdrag ur ARTES informationsskrift "Take advantage of ARTES".

Avhandling
2.12 Vilken typ av avhandlingsarbeten (lic. eller doktorsavhandling) prioriteras? Hur ser man från forskarskolans sida
på relationen mellan lic. och doktorsavhandling?
ARTES har inte uttalat någon prioritet mellan lic. och doktorsavhandling. ARTES gör ingen
skillnad mellan studenter som siktar mot lic. eller doktorsavhandling. De flesta som stöds planerar
att doktorera och ARTES planerar för stöd under 4 års heltidsstudier.

Handledning
2.13 Har handledning tillhandahållits inom ramen för forskarskolan.
Nej. inte i någon formell mening däremot är det högst rimligt att anta att nätverket stimulerat till
kontakter som fyller handledningens funktion. Handledning förutsätts (och sker) inom ramen för
de projekt som stöds.

Annan aktivitet
2.14 har det förekommit annan aktivitet förutom de ovan nämnda (2.3 – 2.13) ?
ARTES har inlett arbete att få igång industriseminarier med formen av ett halv – heldags-
seminarium med något företag som värd. Företaget bereds tillfälle att välja bland ARTES projekt
för presentation och kontakter.

Examinations– och undervisningsformer
2.15 Vilka examinationsformer förekommer under utbildningen? Varför har man valt just dessa?
ARTES examinerar inte.

Samarbetsformer
2.17 Har det förekommit institutionssamarbete mellan institutioner på olika högskolor inom Sverige? Beskriv
samarbetet.
Ja, inom doktorandprojekt finns samarbete mellan Chalmers och Mälardalens högskola. Inom
PAMP programmet finns samarbete mellan Chalmers, SICS, Uppsala Universitet och Högskolan i
Karlskrona-Ronneby. Samtliga övriga aktiviteter är samarbeten mellan ett flertal högskolor.
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2.18 Har forskarskolan inneburit ett samarbete med utländska universitet? Beskriv samarbetet.
Ja, inom forsknings/doktorand-projekten "Flexible reliable timing constraints" vid
Mälardalenshögskola sker samarbete med University of Massachusetts, inom projektet
"Identification of Complexity Reduction Techniques for Optimal Scheduling in Embedded Real-
Time Systems" vid Chalmers med University of Michigan och inom projektet ”Integrated Control
and Scheduling” vid LTH med Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University och
Department of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign.

2.19 Har forskarskolan inneburit samarbete med potentiella avnämare utanför universitet? Beskriv samarbetet.
Samtliga projekt har industrikontaktpersoner. Det är en stor variation i det faktiska
industriengagemanget mellan olika projekt. Exempel på insatserna i projekten är 1) att fungera
som rådgivare till doktoranden, 2) ställa programvara till doktorandens förfogande, 3)bidra med
egen verksamhet motsvarande 3,5 milj/år. I genomsnitt är insatserna i klass med vad som erhålls
under betydligt mer formella former till exempel vid Nuteks kompetenscentra. Detta är mycket
positivt och visar det genuina intresset från industrin att engagera sig i denna typ av forskning.
ARTES tecknar inga avtal med industiparter och har inga krav på immateriella rättigheter. I den
mån det behövs får det skötas lokalt. Denna informella hantering har fungerat mycket bra, med
minimal administrativ merkostnad.

2.20 Har det skett något samarbete med ordinarie forskarutbildning vid den/de institutioner som medverkar i
forskarutbildningen? Beskriv samarbetet.
Ja, ARTES medverkar till att underlätta för doktorander från industri och andra högskolor att gå
doktorandkurser som ges inom institutioneras forskarutbildning. Antal doktorander som vill gå en
specifik kurs är vanligen inte större än att ett nationellt samarbete är av godo.

2.21 Har det skett något samarbete med andra forskarskolor? Beskriv samarbetet.
Samtliga aktiviteter sker i sammanhang med ett flertal intressenter och finansiärer, t.ex. i
anslutning till Nutek-kompetenscentra (såsom ASTEC i Uppsala) och KK-stiftelseprofilsatsningar
(såsom MRTC i Västerås). Specifika sammarbeten med SSF-stödda program är bl.a.
• ARTES har tagit initiativ till regelbundet återkommande programdirektörsträffar för SSFs IT

program.
• Ett gemensamt projekt bedrivs med Autonoma System på KTH.
• Under sommarskolan 1998 presenterades CAS, VISIT, ECSEL och PCC för nätverket.

PAMP och NGSSC har ett utbyte inom forskarutbildningen.

2.22 Har det tvärvetenskapliga samarbetet ökat? Om så är fallet beskriv på vilket sätt.
Området är i sig tvärvetenskapligt. Nätverket har bl.a. inneburit ökade kontakter mellan
datavetenskap och reglerteknik. Samarbetet med industrin har dessutom breddad forskningens
synfält, vilket i sig har inneburit en breddning av perspektiven.

Strategier för ökad genomströmning
2.23 Redogör för eventuella strategier för ökad genomströmning.
ARTES påverkan på doktorandprocessen är förutom det som beskrivs i högskoleförordningnen:

§ En projektbeskrivning har utarbetats där kontrollpunkter för år 1, 2, 3 och 4  finns beskrivna.
§ Efter varje sådan kontrollpunkt ger ARTES styrelse råd för förbättringar. För mer info se

ARTES Project instructions. Internationella experter kan anlitas vid sådan rådgivning.
§ Utbetalningen av projektmedel är knuten till "deliverables" som rapporter och lic avhandling
§ Vid ARTES doktoranddagar och sommarskola ska de projekt som uppnått någon

kontrollpunkt göra en redovisning till nätverket.
§ Före godkännade av en ARTES/PAMP doktorand intervjuas denne av ARTES ordförande och

programdirektör bland annat med avseende på personens inrikting mot att göras en insats för
svensk industri.
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§ ARTES/PAMP doktoranderna har mindre institutionstjänst än vanligt 16% jämfört med 21%.

2.24 Om operativa mål för genomströmning satts upp redogör då för dessa.
Ur "ARTES Programme Plan 1998-2002" sidan 4

The specific goals of ARTES are

• to increase the number of PhDs and Licentiates which play important roles in development of industrial real-time
applications and products. Concretely, the long term goal is 50 graduate degrees per year in ARTES related areas
(current level is about 20 degrees per year), and that at least 80% of the graduates start an industrial career.

• to increase the efficiency of graduate education. The goal is that no ARTES graduate student should have a study-
time exceeding the nominal times of 2 years for a licentiate and 4 years for a PhD (compensating for departmental
duties and periods of industrial work).

• active industrial involvement in research and graduate education, as well as academic involvement in industry.
Concretely, each ARTES supported project should have at least one active cooperation activity, e.g., in the form
of an industrial engineer participating in the project, or a graduate student performing parts of his/her research in
industry.

2.25 Hur påverkas tiden till examen av organisationen med forskarskolan?
Det är för tidigt att uttala sig om.

2.26 I vilken utsträckning förekommer avhopp?
En av de ARTES försörjda doktoranderna har avbrutit sin utbildning ochövergått till industrin.

Jämförelse mellan forskarskolan och ordinarie forskarutbildning
2.27 På vilka avgörande punkter skiljer sig forskarskolan från traditionell forskarutbildning?
1) Det nationella nätverket inom Realtidsområdet med såväl möten, kurser, doktoranddagar och
sommarskola.
2) Industrikopplingen
3) Kursutvecklingsstödet
4) Urvalet av projekt och doktorander med industriinriktning.

Kvalitetsarbete och resultatkriterier
2.28 Hur sker kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen?
Uppföljning och feedback via kontrollpunkter (se ovan), utvärderingar, presentationer och
diskussioner.

2.29 Belys forskarskolans/forskarutbildningens resultatkriterier.

The specific goals of ARTES are

• to increase the number of PhDs and Licentiates which play important roles in development of industrial real-time
applications and products. Concretely, the long term goal is 50 graduate degrees per year in ARTES related areas
(current level is about 20 degrees per year), and that at least 80% of the graduates start an industrial career.

ARTES kommer i år att komma upp i 30 aktiva doktorander, från år 2004 beräkans
utexamineringen öka för att uppnå målet ca år 2005. Det kan sedan bibehållas ca 2 år med
nuvarande stöd varefter en avtrappning sker succesivt.

• to increase the efficiency of graduate education. The goal is that no ARTES graduate student should have a study-
time exceeding the nominal times of 2 years for a licentiate and 4 years for a PhD (compensating for departmental
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duties and periods of industrial work).

Så här långt ser det bra ut, doktoranderna ser ut att hålla takten.

• active industrial involvement in research and graduate education, as well as academic involvement in industry.
Concretely, each ARTES supported project should have at least one active cooperation activity, e.g., in the form
of an industrial engineer participating in the project, or a graduate student performing parts of his/her research in
industry.

Detta mål har uppfyllts.

• to maximise synergy between the real-time components in strategic centers supported by SSF, as well as with
other efforts in the area. Concretely, at least 50% of the ARTES supported projects should have a formalised or
informal cooperation (e.g., in terms of joint papers) with related national programmes.

ARTES har inte undersökt måluppfyllelsen här. Samtliga projekt bedrivs dock i sammanhang
(forskningsgrupper) med stöd från flera finansiärer.

• to increase national and international cooperation in real-time systems research and education, and

ARTES har dramatiskt ökat det nationella samarbetet inom området och inneburit en
vitamininjektion för internationellt samarbete. Några kvantitativa mått på detta finns ej.

• to provide a broad base for Swedish real-time systems research, and to make Swedish real-time systems research
world leading in selected areas.

ARTES har lett till ökat samarbete inom området. Förutom inom forskningen stöder ARTES
SIGURT som är SNART:s intressergrupp för grundutbildningsfrågor. En tanke bakom detta är
att ju mer realtidsundervisning som kan flyttas till grundutbildningen desto högre nivå kan
forskarutbildningen bedrivas på. Svensk realtidsforskning är på god väg att bli världsledande
vilket bland annat kan ses på bidragen till internationella konferenser (se Thomas Lundqvists,
Man Lins och Andreas Ermedahls, rapporter i ARTES Mobility reports). Antalet svenskar i
programkommiteérna för de ledande realtidskonferenserna har ökat avsevärt. Nedanstående
tabell visar antalet svenska publikationer på de fyra ledande konferenserna 1999 och innebär
en dryg fördubbling jämfört med 1998:

Sammanfattning – Process
2.30 Sammanfatta och värdera processaspekterna inom forskarutbildningen (2.1 – 2.29)

Starka sidor
ARTES är på god väg att realisera programplanens mål.
• Ett betydande industristöd finns.
• ARTES har lyckats etablera projekt i planerad omfatning.
• Mycket energi har lagts på att bygga ett starkt nätverk, vilket har lyckats.
• Samarbetet kring grundutbildning med SNART gör att ARTES kommer att kunna stärka basen

för realtidsforskningen ytterligare.
• Ett flertal kurser har getts, vissa specialutvecklade för ARTES/PAMP doktoranderna.
• ARTES har en bred verksamhet med seminarier, sommarskola, konferenser, industripraktik,

kursutveckling och flera olika samarbeten.

IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS’99): 3
Euromicro Conference on RTS (ECRTS’99): 4
IEEE RT Technology and Appl. Symp. (RTAS’99) 2
R-T Computing Systems and Appl. (RTCSA’99) 12
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Svaga sidor
ARTES har inte inlett utvärdering av följande mål:
• effektiviteten i utbildningen
• maximering av synergin mellan centrumbildningar
• Svensk realtidsforsknings världsledande roll

Kursverksamheten bör intensifieras under 2000 resp 2001.
Personalinsatsen på kurssidan har varit för låg.

Möjlighet till framtida utveckling
Utveckling av doktorandkursverksamheten har efterfrågats av doktoranderna.

Vilka hot mot forskarskolans utbildning tycks föreligga
Vi ser inga omedelbara hot.

Resultat (Det ARTES får till följd av stukturen och processen).

3.1 Hur stor är efterfrågan på forskarutbildade inom forskarskolans verksamhetsområde? Har det skett någon
rekrytering innan utbildningen slutförts?
Ja, en person har slutat, efterfrågan har inte undersökts av ARTES men bedöms vara mycket stor.

3.2 Vad kommer att hända med de forskarutbildade om den industriella efterfrågan inte manifesterar sig?
Det scenariot förefaller osannolikt. Vi har inga planer på att undersöka detta. Efterfrågan inom
akademin är dock stor (ARTES ambition är dock att huvuddelen av de forskarutbildade ska söka
sig till industrin).

3.3 Hur relaterar kvaliteten på utbildningen till kostnaden för densamma?
Vi har inget standardkvalitetsmått att jämföra med. Kostnaden per doktorand ökar marginellt i
utbyte erhålls personer med ett mycket stort kontaktnät inom området. Totalkostnaden per
studenter för kurserna sjunker eftersom samarbetet innebär att antalet kursdeltagare per tillfälle
ökar.

3.4 Hur uppnår forskarskolan målen för utbildningen?
Det är förtidigt att utvärdera men det ser bra ut.

Sammanfattning – Resultat
3.5 Sammanfatta och värdera resultatuppfyllelsen i forskarskolan (3.1-3.4)

Det ser bra ut. En fördjupad utvärdering och analys behövs dock.
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Sammanfattande värdering

4.1 Hur värderar forskarskolan de starka respektive svaga sidor som självvärderingen har identifierat? Vilka är de
viktigaste?

Starka sidor:
1. Nätverket
2. Industrimedverkan
3. Projekten
4. SNART

Svaghet:
Behovet av kurser överstiger tillgången.

4.2 Hur värderar forskarskolan möjligheterna inför framtiden och vilka hot bedöms som mest betydelsefulla av de
som självvärderingen har identifierat?
ARTES ser ljust på framtiden, vi kommer att bygga nätverket starkare, öka industri - akademi
utbytet och fördjupa samarbetet med SNART. Inga hot bedöms som betydelsefulla.

4.3 Vilka förändringar föreslår forskarskolan att genomföra som en följd av självvärderingen?
En ökad satsning inom kursområdet.

Litteraturlista

 ARTES informationsskrift. 2000. "Take advantage of ARTES" kan beställas från ARTES.
finns även på webbsidan http://www.artes.uu.se/ads/brochyr/

ARTES Programme Plan 1998-2002. web page http://www.artes.uu.se/plan/plan.pdf

ARTES Events webbsida http://www.artes.uu.se/events/

ARTES nätverk, webbsidan http://www.artes.uu.se/network/

 ARTES mobility webbsidan http://www.artes.uu.se/mobility/

ARTES Mobility reports http://www.docs.uu.se/artes/mobility/reports/

ARTES Project webbsida http://www.artes.uu.se/project/

ARTES Project instructions http://www.docs.uu.se/artes/project/instructions-2.shtml

 ARTES styrelse webbsida http://www.docs.uu.se/artes/styrelse/

Hanssson, H. 1995a. SNART-SSF web page http://www.docs.uu.se/~hansh/SNART/ssf.html

Hanssson, H. 1995b. ARTES - A network for Real-Time research and graduate Education in
Sweden. A proposal to the Swedish Foundation for Strategic Research. Part I. The
Proposal.

SNART. 1995. Svenska NAtionella RealTidsföreningen (SNART). Verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 1994/95. se http://www.docs.uu.se/snart/meeting.shtml


