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PROTOKOLL Datum 
2021-03-15 

Diarienummer 
V-2021-0126

Utbildningsnämndens möte 

Protokollnummer:  

2/2021 

Datum för mötet: 
2021-03-15 kl. 09:00-12:00 

Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8, och via mötesverktyget Zoom  

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning 
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus, §§ 1-4 
Christina Divne 
Lars Geschwind 
Maria Håkansson 
Anna Jerbrant 
Agnes Berg 
Tilda Byrstedt, §§ 1-4, §§ 6-8 

Frånvarande ledamöter: 
Elling Jacobsen  
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Jasmin Höglund Hellgren 

Övriga närvarande: 
Karin Almgren, sekreterare 
Alice Eklund 
Margareta Karlsson 
Carina Kjörling 
Viggo Kann, § 5 

Föredragande: 
Johan Blaus och Per Fagrell, § 2 
Karin Almgren och Johan Gerdin, § 3 
Margareta Karlsson, § 4 
Anders Rosén och Héléne Hermansson-Järvenpää, § 5 
Alice Eklund, § 6 
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 2021-03-15 V-2021-0126 

§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Agnes Berg utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Fastställande av föredragningslista 

Mötesdatum för hösten läggs till föredragningslistan. 

c) Föregående möte 

Protokoll från föregående möte är justerat och finns publicerat på webben.  

§ 2 Relevansbedömningar för utbildning (MERUT) 
Johan Blaus, KTH:s projektledare för MERUT (metoder för relevansbedömning av 
utbildningar), och Per Fagrell, postdoktor vid lärande i STEM, berättar bland annat om ett 
förslag om samordning av näringslivskontakt för utbildningar inom samma bransch. Ett 
pilotprojekt föreslås under våren. 

Mötet diskuterar utifrån förslaget och utifrån föregående möte. En synpunkt är att 
befintliga grupper, som till exempel skolornas strategiska råd, bör övervägas innan nya 
grupper skapas. Viktig information om utbildningens relevans för yrkeslivet kan också 
hämtas från KTH:s officiella enkäter. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 3 Obligatoriskt kurs-PM 
Obligatoriskt kurs-PM för kurser inom alla utbildningsnivåer diskuterades på 
utbildningsnämndens möte i december (protokoll 10/2020). Karin Almgren och Johan 
Gerdin, utredare vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet, berättar 
att ett förslag har tagits fram och diskuterats i forskarutbildningsutskottet och 
grundutbildningsutskottet. Förslaget innebär bland annat att examinator ansvarar för att 
kurs-PM tas fram och görs tillgängligt på webbsidan ”Om kursen” som nås via kurs- och 
programkatalogen. 

Mötet är positivt till förslaget och lämnar utöver det inga synpunkter. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 4 Breddad rekrytering 
Margareta Karlsson, utredare vid ledningskansliet inom det gemensamma 
verksamhetsstödet, berättar om arbetet med UKÄ:s tematiska utvärdering och KTH:s 
sjävvärdering. Bland annat har ett antal frågor med fokus på forskarutbildningen ställts 
till skolorna och arbetet med att skriva självvärderingen har påbörjats.  

Mötet diskuterat bland annat olika initiativ som bör lyftas fram i självvärderingen. Maria 
Håkansson och Anna Jerbrant representerat utbildningsnämnden i den läsgrupp som 
bildas. 

Ordförande tackar för genomgången. 
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§ 5 PriU-grupp: Hållbar utveckling 
Anders Rosén och Héléne Hermansson-Järvenpää, som leder PriU-gruppen för hållbar 
utveckling, berättar om arbetet i gruppen. PriU-gruppen bedöms fungera väl som en länk 
mellan bland annat KTH Sustainability Office och lärare, och intresset för gruppen har 
ökat de senaste åren. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 6 Doktoranduppföljning 
Alice Eklund, utredare vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet, 
presenterar resultaten av den doktoranduppföljning som genomfördes under 2020. 
Undersökningen visar att majoriteten av doktoranderna är nöjda med sin utbildning. 
Bland de önskemål som lyfts i enkäten finns bland annat mer kontakt med industrin, 
bättre karriärvägledning och bättre kunskaper inom projektledning.  

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 7 Övrig fråga 
En övrig fråga angående mötesdatum tas upp. 

Datum för höstens möten är nu bestämda och kallelser har gått ut via Outlook. 

§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.  

Vid protokollet 

 

Karin Almgren 

Sekreterare 

 

 

Leif Kari, vicerektor för utbildning 

Ordförande 

Justeringsdatum:  
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Agnes Berg 

Justerare 

Justeringsdatum:  
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