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29 maj 2015

Till
Ledamöter i institutionsstyrelsen
för astronomi och teoretisk fysik
samt till suppleanter för kännedom

Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik
Leif Lönnblad, Prefekt

Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde
Tid: Måndagen den 8e juni 2015, kl. 13:15
Plats: Charlierrummet, Astronomihuset
Dagordning: (se även noter nedan)
1. Godkännande av dagordning
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Förgående protokoll
4. Information från prefekten
5. Information från grundutbildningen
6. Kursutbud för 2015/16
7. Arbetsuppgifter GU
8. Undervisningsteleskopen
9. Lokal för pedagogiska experiment.
10. Utseende av oberoende personer till doktorandsamtal
11. Val av ny styrelse och prefekt
12. Den psykosociala enkäten
13. Anders Johansen ansökan till professor
14. Diskussion om vaktmästarsysslor
15. LU 350
16. LHCP16
17. Tid för kommande styrelsemöte
18. Övrigt
Vid förhinder skall prefekten samt personlig suppleant meddelas per e-post.

Postadress Box 43, 221 00 LUND

Besöksadress Sölvegatan 27, Lund

E-post Leif.Lonnblad@thep.lu.se Internet http://www.thep.lu.se/~leif/

Telefon direkt 046-222 77 80, växel 046-222 00 00

Fax 046-222 96 86
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Noter:
(En del material har lagts ut på styrelsesidan på prefektwikin
http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/)
7. Diskussion om utkast (se wikin) om fördelning av arbetsuppgifter inom GU.
6. Fakultetens utbildningsnämnd har bett institutionsstyrelserna att godkänna nästa läsårs
kursutbud (se bilagor på wikin).
Förslag till beslut: Styrelsen godkänner kursutbudet.
10. Enligt de nya reglerna för individuella studieplaner för doktorander ska uppdateringen
av studieplanerna ske i ett möte mellan doktoranden, handledare samt en oberoende lärare.
11. Ny styrelse och ny prefekt ska väljas för perioden 2016-18. Information om hur valet
ska gå till.
13. Anders Johansen önskar ansöka om befordran till professor. Underlag kommer att
finnas på wikin innan mötet.
Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar fakultetsledningan att pröva Anders
Johansens ansökan.
15. Universitetet firar 350 år under 2017. Fakulteten vill ha en kontaktperson på varje
institution som kan vara behjälpliga med förberedelser.
16. Information om konferensen LHCP16 som högenergigruppen kommer att anordna i
juni 2016 tillsammans med den experimentella partikelfysikavdelningen.
17. Förslag till beslut: Fredag 2015.09.18 kl 13:15 (obs nytt datum),
Onsdag 2015.11.25 kl 13:15.

