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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

{{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")          }} 

 

Diarienummer: 

A-2021-1223 1.4

Beslut om delegation rörande förlängningar av studietid på grund av 
Covid-19 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

Prefekter inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad delegeras rätten att fatta beslut om 
förlängning av studietid inom forskarutbildningen kopplat till särskilda skäl/Covid-19. Beslutet 
fattas i samråd med FA och meddelas HR inför upprättande av det sista anställningsavtalet 
inom tjänstekategorin doktorand. Kostnaden för förlängningen hanteras inom institutionen.  

Ärendet 

I enlighet med KTH:s instruktion kring hantering av förlängning av studietid inom 
forskarutbildningen kopplat till särskilda skäl/Covid-19 fattas beslut om förlängning av 
skolchef. Uppskattning av tid för ev. förlängning sker av huvudhandledare, doktorand och PA 
och skall vara dokumenterad i doktorandens e-ISP. Beslutsrättigheten kan av skolchef 
vidaredelegeras.  
 
                                                    
Detta beslut har fattats av skolchef Muriel Beser Hugosson efter föredragning av administrativ 
chef Johanna Stellan. Närvarande vid beslutet var vice skolchef Mats Wilhelmsson, stf. FA Karin 
Edvardsson Björnberg och HR ansvarig Catherine Pimenta.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Muriel Beser Hugosson, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Johanna Stellan, administrativ chef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 
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