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Utbildningsnämnden 

Datum för mötet: 2020-10-15 

 

Närvarande (beslutande): Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning 

Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 

Christina Divne 

Lars Geschwind 

Anna Jerbrant 

Elling Jacobsen 

Joakim Lilliesköld 

Gunnar Tibert 

Filip Axelsson 

Agnes Berg 

Mohit Mohit Daga 

 

Frånvarande (beslutande): Maria Håkansson 

 

Närvarande (övriga): Karin Almgren, sekreterare 

Alice Eklund 

Margareta Karlsson 

Carina Kjörling 

Katarina Jonson Berglund 

Anna-Karin Högfeldt, § 5 

Viggo Kann, § 5 

Madeleine Tucker Smith, § 5 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till mötet som hålls på plats i Styrelserummet och 

via det digitala mötesverktyget Zoom. 

§ 2 Utseende av justerare 

Filip Axelsson 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. 
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§ 5 Avstämning om KTH-övergripande nätverk och arenor för utbildningens 
utveckling 

Anna-Karin Högfeldt, Viggo Kann och Madeleine Tucker Smith berättar om KTH:s gemensamma 

nätverk och arenor för utbildningens utveckling, bland annat om positiva erfarenheter av att hålla 

storträffen digitalt och om de öppna nätverksträffar som hållits under våren och hösten. 

Utbildningsnämnden diskuterar bland annat kring hur återkopplingen till PriU-grupperna kan 

förbättras.  

Ordförande tackar för genomgången.  

§ 6 Spår inom program på avancerad nivå 

V-2019-0904 

Anna Jerbrant och Carina Kjörling berättar om de förslag för hantering av spår inom program på 

avancerad nivå som tagits fram inom arbetsgruppen för inrättande av program inom EIT och EM+ 

och hanteringen av spår inom program. 

Mötet diskuterar utifrån dagen situation och arbetsgruppens förslag. Diskussionen fortsätts på ett 

kommande möte. 

§ 7 Översyn av karriärenkäten 

V-2020-0711 

Karriärenkäten har genomförts regelbundet sedan 2007. Syftet med undersökningen är belysa de 

tidigare studenternas arbetssituation, deras karriärutveckling och hur de ser på sin tidigare 

utbildning och utbildningsmiljö. En översyn av frågebatteriet innebär en möjlighet att lyfta aktuella 

frågor, men förändringar bör ske varsamt och med förbehållet att så långt som möjligt behålla 

jämförbarhet över tid. För arbetet med en översyn föreslås en arbetsgrupp. 

Utbildningsnämnden rekommenderar vicerektor för utbildning att tillsätta en arbetsgrupp 

där alla skolor finns representerade av antingen grundutbildningsansvarig eller en 

programansvarig. 

§ 8 Arbetsgrupp för allmänna studieplaner 

V-2020-1067 

Arbetsgruppen för översyn av processer för allmänna studieplaner presenterade sitt arbete vid 

utbildningsnämndens möte i augusti 2020. Sedan dess har föreslagen processbeskrivning och mall 

beretts med skolorna och avdelningen för utbildningsstöd (EDO) och mindre justeringar har gjorts. 

Process och mall kan nu tas i bruk och kommer finnas tillgängliga via intranätet.  

Ordförande tackar arbetsgruppen för ett gott arbete. 
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§ 9 Riktlinje om utbildning på forskarnivå 

V-2020-0009 

Under 2020 har ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet sett över riktlinje om 

utbildning på forskarnivå och särskilt tittat på frågor om krav på docentur, anmälan till disputation 

samt handledarskap. Margareta Karlsson berättar om förslaget som även innebär redaktionella 

ändringar.  

Mötet diskuterat bland annat kring doktorands möjlighet att begära en disputation och kring 

formuleringar om vem som kan utses till ersättare. 

§ 10 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 2020 och på föregående möte. Inför att ett förslag går ut på 

remiss inom KTH ges utbildningsnämnden möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. 

Mötet diskuterar kring Fx-komplettering. Ytterligare synpunkter kan lämnas under oktober. 

§ 11 Kurs för examinatorer 

THS får återkommande frågor och klagomål från studenter kopplade till examination. Ett förslag 

på en kurs för examinatorer om rättssäkerhetsaspekter vid examination har därför lyfts av THS. En 

sådan kurs har under flera år diskuterats på KTH. Ett förslag till kurs togs fram vid enheten för 

lärande i STEM under 2018 och omarbetades under 2019. Förslaget har under hösten diskuterats i 

studierektorsnätverket. 

Mötet diskuterar att det är viktigt att problembilden blir känd så att bakgrunden till förslaget är 

tydlig.  

§ 12 Övrig fråga 

Ingen övrig fråga anmäld. 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Karin Almgren, sekreterare 

 

 

 

 

Leif Kari, ordförande   Filip Axelsson, justerare 


