
RIKTLINJE Gäller från och med 

2021-11-01 

Diarienummer 

V-2021-0642 1.2. 

 

Beslutsfattare 

Rektor 

Ändrad från och med 

 

Ansvarig för översyn och frågor 

Personalavdelningen inom det 
gemensamma verksamhetsstödet 

 

 

 

 

 1 (3) 
 

Riktlinje om anknytning som affilierad fakultet 

Detta styrdokument har beslutats av rektor (diarienummer V-2021-0642) och gäller från och 
med den 1 november 2021. Styrdokumentet reglerar anknytning som affilierad fakultet. 
Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är personalavdelningen inom det 
gemensamma verksamhetsstödet. 

1 Allmänt om anknytning som affilierad fakultet  

Affilierad fakultet är en samverkansform mellan KTH och företag eller annan organisation 
utanför högskolan (fortsättningsvis benämnd samverkanspart) som syftar till fördjupat 
kunskapsutbyte inom ett ämnesområde. Detta innebär att en person anställd vid 
samverkansparten anknyts till KTH som affilierad fakultet inom ramen för sin anställning hos 
samverkansparten. Den affilierade ska under en begränsad tid bidra med kunskap och 
erfarenheter från sitt specialistområde, samt med externa nätverk, för att stärka utbildning och 
forskning av hög kvalitet vid KTH. Begränsningen i tid syftar till att säkerställa utveckling och 
förnyelse. Ett beslut om affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande från KTH. 

1.1 Behörighet och kompetenskrav 

Behörig att utnämnas till affilierad fakultet är den som: 

 har slutfört utbildning på forskarnivå, i normalfallet avlagt doktorsexamen, inom 
relevant ämnesområde, 

 har särskild kompetens att kunna bidra med kunskap om forskningstillämpningar i 
sammanhang utanför den akademiska miljön, samt  

 har intresse och förmåga att bidra till grundutbildningens ämnen utifrån sitt 
specialistområde. 

1.2 Uppgifter  

Den som utnämns till affilierad fakultet förväntas verka inom ett ämnesområde i vilket den 
affilierade kan bidra till forskning, utbildning och därtill hörande samverkan. Den affilierades 
verksamhet vid KTH preciseras genom särskilt avtal om anknytning som affilierad fakultet 
enligt avsnitt 2.4 nedan. 

1.3 Utnämningens längd och omfattning 

En person utnämns till affilierad fakultet för en bestämd tid, i normalfallet mellan ett till tre år. 
Utnämningen får förnyas. Den sammanlagda utnämningstiden bör omfatta högst 12 år.   

Omfattningen för utnämningen bör i normalfallet vara minst 20 % av heltid och får inte 
överstiga 50 %. Avslutad anställning hos huvudarbetsgivaren innebär att anknytningen som 
affilierad fakultet vid KTH upphör.  
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2 Hur en person utnämns till affilierad fakultet 

2.1 Hur ett ärende förbereds 

Innan en formell ansökan om att utnämna en person till affilierad fakultet lämnas in ska en 
informell kontakt tas mellan skolans fakultetsförnyelseansvarig och dekanus. 

Vid den informella kontakten bör följande underlag (utkast) finnas: 

 CV för den föreslagna personen, innefattande information om att denna har den 
kompetens som krävs för utnämning till affilierad fakultet. 

 Skolans beskrivning av förväntad nytta för KTH och samverkansparten inkluderande 
koppling till skolans identifierade behov av önskad tillförd kompetens i ämnesområdet. 
Ange huvudsakliga uppgifter inom ramen för affilieringen samt en beskrivning av hur 
kandidaten kompletterar befintlig fakultet i verksamheten och på skolnivå. Här ska såväl 
ämnesområde, planerade uppgifter inom forskning och utbildning, samt jämställdhet 
beaktas. 

 Uppgift om samverkanspartens vilja att under angiven period låta den föreslagna 
personen avsätta del av sin arbetstid hos samverkansparten för verksamhet vid KTH 
enligt avtal om anknytning som affilierad fakultet. 

Om den informella kontakten leder till att en ansökan ska göras, gäller avsnitt 2.2. nedan. 

2.2 Ansökan om utnämning 

Skolchef ansöker om att utnämna en person till affilierad fakultet. Ansökan ska ha följande 
innehåll: 

 Ämnesområde för affilieringen. 

 Beskrivning av förväntad nytta för KTH och samverkansparten. 

 Information om huvudsakliga uppgifter inom forskning och utbildning.  

 Förslag på utnämningens längd och omfattning. 

 Utkast till avtal om anknytning som affilierad fakultet. Om utkast inte finns räcker i 
detta skede en skriftlig viljeyttring från samverkansparten. 

 CV för den föreslagna personen (KTH:s CV-mall för ansökan om utnämning till affilierad 
fakultet bör användas). 

2.3 Beredning 

Dekanus bereder ärendet för beslut med stöd av personalavdelningen inom det gemensamma 
verksamhetsstödet.  

2.4 Avtal om anknytning som affilierad fakultet  

Ett avtal om anknytning som affilierad fakultet ska ingås mellan KTH och samverkansparten. 
KTH:s avtalsmall ska användas.  
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Skolchef är behörig företrädare för KTH att ingå avtal om anknytning som affilierad fakultet. 
(avtalstecknandet får inte vidaredelegeras). 

2.5 Beslut 

Rektor beslutar i frågor om utnämning till affilierad fakultet. Inför beslut ska det finnas 
underskrivet avtal om anknytning som affilierad fakultet.  

3 Hur en utnämning förnyas 

En ansökan om förnyelse av utnämningen till fakultet ska lämnas in minst tre månader innan 
utnämningens utgång. Skolchef ansöker om förnyad utnämning. Ansökan ska ha följande 
innehåll: 

 Beskrivning av vad som har uppnåtts under utnämningstiden. 

 Beskrivning av fortsatt förväntad nytta för KTH och samverkansparten. 

 Information om huvudsakliga uppgifter inom forskning och utbildning för kommande 
period. 

 Förslag på utnämningens längd och omfattning för förnyad period. 

 Kopia på förnyat avtal om anknytning som affilierad fakultet. 

 Viljeyttring från den affilierade om fortsatt intresse för affilieringen. 

Inlämnad ansökan bereds och beslutas enligt avsnitten 2.3, 2.4 och 2.5. 

 


