PROTOKOLL: 7/20

Datum: 2020-09-16

Diarienummer: V-2020-0102

Utbildningsnämnden
Datum för mötet:

2020-09-16

Närvarande (beslutande):

Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning
Christina Divne
Maria Håkansson fr o m § 9
Anna Jerbrant
Elling Jacobsen
Joakim Lilliesköld
Gunnar Tibert fr o m § 7
Filip Axelsson
Agnes Berg
Mohit Mohit Daga
Frånvarande (beslutande):
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus
Lars Geschwind

Närvarande (övriga):

Karin Almgren, sekreterare
Alice Eklund
Margareta Karlsson
Carina Kjörling
Katarina Jonson Berglund
Sofia Knutz, §§ 5- 7
Olof Bälter, § 7
Kajsa Beckman, § 7
Anders Johansson, § 7
Jan Gulliksen, § 10
Fred Johansson, Sophiahemmet Högskola, § 11

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till terminens första möte som hålls på plats i
Styrelserummet och via det digitala mötesverktyget Zoom.

§ 2 Utseende av justerare
Christina Divne utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet från dagens möte.

§ 3 Föredragningslista
Ingen övrig fråga anmäls.

§ 4 Protokoll från föregående möte
Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.
Justerares signatur:
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§ 5 Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal
examensordning)
Under året har styrdokumentet Kungl. Tekniska högskolans lokala examensordning för grundoch avancerad nivå setts över. Sofia Knutz berättar om arbetet som i huvudsak inneburit en ny
struktur som tydligare skiljer på kraven i högskoleförordningen och de krav KTH ställer för olika
examina. I samband med beredningen har grundutbildningsutskottet föreslagit att ett krav på
fullföljt program ska införas för yrkesexamina.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att krav på fullföljt program ska
införas för yrkesexamina. Utöver detta lämnas inga synpunkter på utkastet till föreskrift om
examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning).

§ 6 Återrapportering - Arbetsgrupp för kriterier för bedömning av mooc-kurser
V-2019-1066
Behov av tydliga bedömningskriterier för utvärdering av mooc-kurser lyftes under 2019 och
vicerektor för utbildning tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram kriterier för bedömning
av mooc-kurser till stöd för programansvariga och examinatorer vid ansökan om tillgodoräknande.
Gruppen presenterade sitt arbete 5 maj 2020 och utbildningsnämnden var positiv till de framtagna
kriterierna.
Sofia Knutz berättar att kriterierna nu finns tillgängliga för användning på KTH:s web och att
information om detta ska gå ut till skolornas utbildningsadministrativt ansvariga. Mötet diskuterar
kring att information också bör gå direkt till programansvariga.
Ordförande tackar för genomgången.

§ 7 Intyg för genomgången mooc kurs
V-2020-0649
Frågan om huruvida KTH ska utfärda intyg för genomgången mooc-kurs lyfts för diskussion i
utbildningsnämnden. Olof Bälter berättar om bakgrunden till att frågan lyfts.
Mötet konstaterar att frågan är komplex. En arbetsgrupp föreslås för att utreda frågan och lämna
förslag.
Utbildningsnämnden rekommenderar att vicerektor för utbildning tillsätter en arbetsgrupp
med uppgift at utreda om KTH ska utfärda intyg för genomgången mooc-kurs.

§ 8 Utbildningssamarbete med TU Darmstadt
Inom ITM har ett initiativ tagits för att starta ett masterprogram för energi- och klimatfrågor ur
systemperspektiv. Enligt förslaget ska programmet ges som ett utbildningssamarbete med
TU Darmstadt som är starka inom energi- och klimatsystem. Förslaget har diskuterats i
grundutbildningsutskottet (2020-06-15) och skolorna har getts möjlighet att lämna synpunkter.
Anna Jerbrant informerar utbildningsnämnden om förslaget.
Mötet diskuterar kring tidigare erfarenheter av utbildningssamarbeten med tyska universitet.
Målgruppsanalys är ett viktigt steg inför inrättande av program och nya utbildningssamarbeten.
Efter diskussion bordläggs punkten till kommande möte.
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§ 9 Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination samt fråga om
obligatoriskt kurs-PM
V-2020-0650
Arbetet med att ta fram en riktlinje om kursplan, betygssystem och examination har lyfts i
utbildningsnämnden under våren. Grundutbildningsutskottet har i samband med beredningen lyft
att kurs-PM bör vara obligatoriskt för alla kurser. Johan Gerdin och Karin Almgren berättar om
arbetet.
Mötet diskuterar förslaget. Diskussionen fortsätts på kommande möte.

§ 10 KTH:s digitalisering med särskilt fokus på utbildning
Som en fortsättning med utbildningsnämndens diskussioner om utbildningens digitalisering ger
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, perspektiv på vad digitalisering kan komma att
innebära för högre utbildning.
Ordförande tackar för genomgången och diskussionen.

§ 11 Information om SUN-studien
Fredrik Johansson från Sophiahemmet Högskola informerar om den pågående SUN-studien.
Ordförande tackar för genomgången.

§ 12 Övrig fråga
Ingen övrig fråga anmäld.

§ 13 Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren, sekreterare

Leif Kari, ordförande

Christina Divne, justerare
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