Information inför terminsstarten, brev från Kattis Jonsson Berglund 15 juli 2020
Detta mejl innehåller information riktad till GA och UA men
skickas på de officiella listorna så att fler kan ta del av
informationen direkt.
Hej GA och UA,
Vi hoppas ni alla har fått ledigt - åtminstone lite grann. Vill
påminna och kanske i vissa fall förtydliga vad som är
överenskommet eller sedan tidigare gäller inför augusti. Vi har
försökt samla svar på de frågor vi fått antingen från er eller
andra. Observera att alla svar inte är våra utan en
sammanställning av sådant vi inom GU eller UU kommit överens om
eller andra med ansvar för tex våra fastigheter bidragit med.
Skicka gärna vidare inom er organisation.
Plussning
Plussning togs tillfälligt bort under vårterminen för att lätta
på arbetsbördan för våra lärare och examinatorer. Detta gäller
även under omtentaperioden i augusti. Från och med terminsstart
är plussning åter tillåten och det är upp till examinator att
medge plussning eller inte.
Studenter i riskgrupp
Vi är inte skyldiga att erbjuda distansundervisning till
studenter i riskgrupp. Vi kan däremot vara generösa med
studieuppehåll för de studenter som eventuellt skulle föredra
det. Viktigt då att ni planerar för deras återgång till studier
så att vi inte hamnar i en situation där kursen/-erna är fulla
när studenterna väntas återgå i studier. Kanske har några av er
läst om KI:s situation i DN häromdagen.
Vems är ansvaret att hålla avstånd?
Alla som studerar eller arbetar på KTH förväntas ta ett
personligt ansvar. Vi kan inte ha regler för vem som får vistas
på campus eller inte utan alla förväntas bidra till ordningen
att hålla distans till varandra. Alla salar kommer vara
tillgängliga 07:00-22:00 för alla som har passerkort.
Information kring vad KTH gör för att minska smittspridning
finns på https://www.kth.se/aktuellt/covid-19 Involvera gärna
era skyddsombud i planeringen av tex labbar och andra on-campus
aktiviteter, studiebesök etc.
Varför behöver en examinator ansöka om att få ge en salstenta?
Utbildningens digitalisering ska fortsätta enligt
utvecklingsplanen där studenternas lärande sätts i fokus. Från
och med höstterminens start kan övervakad salstentamen
genomföras om det motiveras som den mest relevanta
examinationsformer av pedagogiska skäl, men examination skall i
första hand ske med andra examinationsformer än övervakad
salstentamen.
Registrering för nya studenter på KTH
Vad gäller åk 1 samtliga program på KTH gäller att individen ska
komma till KTH för att hämta ut sitt kth-konto och då göra sin
registrering. Sista datum för att komma till KTH har vi kommit
överens om är måndag den 7/9. Studenter ska ha anmält detta och
fått ok för sen ankomst, se vidare under varje program på

https://www.kth.se/en/student/newatkth/degree-programme-stu/degree-programme-students1.703689
Då läget i världen är som det är och det är osäkert om studenter
överhuvudtaget kan ta sig till Stockholm under höstterminen
kommer vi inte lämna ut några kth-konton på distans för nya
studenter. Detta för att undvika läget att en student har
registrerat sig och påbörjat sina studier och sedan inte kan ta
sig till KTH vilket då innebär att vi har en skyldighet att
erbjuda undervisning helt på distans för just den/de
individerna. Sedan flera år har det varit ankomst till KTH
senast vid terminsstart som gäller men det verkar vara okänt hos
delar av våra PA. Några hänvisar till den 15/9 som sista datum
för registrering och det var länge sedan det var en sanning. Det
datumet bygger på att vi skickar statistik till SCB per den 15/9
och var ämnat för administrationen att förhålla sig till när
registrering gjordes av administrativ personal. Nu gör samtliga
studenter registreringen själv. Vi har i några fall fått frågor
direkt från master-PA om att tillåta senare ankomst än den 7/9
och dessa frågor bollar vi tillbaks till er, UA och GA, på skola
att avgöra och besluta om eventuella undantag.
åk 2 samarbetsprogram där individen befinner sig på
partneruniversitet inom Europa kommer vi säga ok till att
registrera på distans men de ska så snabbt som möjligt ta sig
till KTH. Utlämning av kth-konton för dessa fåtal individer sker
efter ök med Kattis.
Studenter utan datorer
De fåtal studenter som inte har tillgång till egen dator har
under hela covid-19-våren haft tillgång till datorsalar.
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