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Subject: Kallelse till beslut per capsulam 2020-05-20
From: Leif Lönnblad <leif.lonnblad@thep.lu.se>
Date: 2020-05-13 11:07
To: Sofia Feltzing <sofia@astro.lu.se>, Leif Lönnblad <leif.lonnblad@thep.lu.se>, Johan Rathsman <johan.rathsman@thep.lu.se>, Nils Ryde <ryde@astro.lu.se>,
Malin Sjödahl <malin.sjodahl@thep.lu.se>, Eva Jurlander <eva@astro.lu.se>, emil.andersson@thep.lu.se, Rebecca Forsberg <rebecca.forsberg@hotmail.se>, Jesper
Nielsen <jesper.nielsen.0752@student.lu.se>, David Hobbs <david@astro.lu.se>, Roman Pasechnik <Roman.Pasechnik@thep.lu.se>, Anders Irbäck
<anders@thep.lu.se>
CC: Anna Arnadottir <anna@astro.lu.se>, Tobias Ambjörnsson <tobias.ambjornsson@thep.lu.se>, Johan Bijnens <bijnens@thep.lu.se>, Thomas Bensby
<tbensby@astro.lu.se>, Patrik Eden <patrik@thep.lu.se>, Caroline Unmack <caroline@thep.lu.se>, Marius Utheim <marius.utheim@thep.lu.se>, Daniel Mikkola
<mikkola@astro.lu.se>, Elin Sandvik <elin_sandvik@hotmail.com>, Glufs Db <glufs-db@luna.lu.se>

Till ledamöter i institutionsstyrelsen för astronomi och teoretisk fysik samt till suppleanter för
kännedom
Vid mötet 2020-04-02 informerades styrelsen om att CBBP önskar inrätta ett nytt lektorat i
"maskininlärning med biomedicinska tillämpningar".
Ett rekryteringsunderlag (se bilaga) har nu upprättats och har diskuteras i rekryterings gruppen,
som ställer sig bakom förslaget.
I korthet anser rekryteringsgruppen att det är strategiskt viktigt att stärka institutionens
undervisning och forskning inom detta område som är på extremt stark frammarsch.
Anställningen kommer till största delen att finansieras med de GU-medel som den mycket populära
kursen ”Introduction to Artificial Neural Networks and Deep Learning” (FYTN14) genererar. Kursen har
cirka 150 deltagare från både N-fak och LTH årligen.
Mer information finns i rekryteringsunderlaget (se bilaga). Om styrelsen har frågor kan dessa
besvaras av rekryteringsgruppen (se nedan)
För att möjliggöra att tjänsten ska kunna utlysas innan sommaren vill CBBP gärna att styrelsen
beslutar att stödja inrättande av lektoratet redan före nästa styrelsemöte den 6e juni. Den nya
ledningsgruppen håller med om att detta vore önskvärt, och jag ber nu därför styrelsen att fatta ett
per capsulam beslut om detta.

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna rekryteringsunderlaget för inrättande av ett nytt lektorat i
maskininlärning (se bilaga) och uppdrar åt prefekten att föra ärendet vidare till fakulteten.

Jag ber alla ordinarie ledamöter att bifalla eller avslå detta förslag per e-post till
prefekt@atp.lu.se senast 2020-05-20 12:00.
Med vänlig hälsning,
Leif Lönnblad
ordförande, prefekt

Rekryteringsgruppen består av prefekt, biträdande prefekter samt ämnesansvariga. Då prefektgruppen
just fått nya medlemmar och nya ämnesansvariga ännu inte utsetts var ledamöterna i gruppen inte helt
fastställda. De som ingick i gruppen som behandlade det aktuella rekryteringsunderlaget var: Melvyn
Davies, Anders Irbäck, David Hobbs, Leif Lönnblad, Mattias Ohlsson samt Johan Ratsman.
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