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PROTOKOLL Datum Diarienummer 
2021-10-07 V-2021-0120 

Fakultetsrådets möte 

Protokollsnummer: 

7/2021 

Datum för mötet: 
2021-10-07 kl 11.25 

Plats för mötet: 
Sal Arabella, KTH samt via Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Lärarrepresentanter 
Anders Forsgren, ordförande 
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Elena Dubrova 
Gunnar Karlsson 
Joakim Lilliesköld 
Anna Wistrand 

Externa representanter 
Lars-Henrik Jörnving 
Tobias Krantz 
Pia Wågberg 

Studeranderepresentanter 
Amanda Andrén 
Federico Izzo 

Representanter för arbetstagarorganisationer (med närvaro- och yttranderätt) 
Elisabeth Hammam Lie 
Olav Vahtras 

Frånvarande 
Nina Wormbs 

Föredragande:
Inger Wikström Öbrand (§3) 

Övriga närvarande: 
Åsa Rurling (§3) 

Justerares signatur: Sida 1 (3) 



  

   
  

    

 

 

 

   

  
     

    
    

  

 
 

    
  

   
   

  
 

     
   

 
 

    
      
   

   
   

 

  
    

PROTOKOLL Datum Diarienummer 
2021-10-07 V-2021-0120 

§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Gunnar Karlsson väljs till justerare. 

b) Dagordning 

Dagordningen fastställs. 

c) Fråga om jäv 

Inget jäv anmäls. 

d) Föregående möte 

Dekanus informerar att föregående mötesprotokoll är justerat och upplagt på KTH:s 
webb. 

e) Meddelanden 

Dekanus informerar om bifogade meddelanden. Fakultetsrådets synpunkter på 
anställningsprofil för ny rektor (Dnr V-2021-0120, 6/21) har skickats in till 
nomineringskommittén för ny rektor. 

§ 2 Rapporter 
Prodekanus redogör utbildningsnämndens verksamhet under det senaste året och vilka 
viktiga frågor som behandlats. 

Fakultetsrådet diskuterar fakultetsrådet och utbildningsnämndens respektive roller, 
skärningspunkter och eventuella risker för överlapp. 

§ 3 Kontinuerlig uppföljning 2022 och regelbunden granskning utbildning 
Inger Wikström Öbrand, kvalitetssamordnare MO/GVS, ger en uppdatering om 
regelbunden granskning av utbildning (högskoleingenjörsutbildningarna). 
Bedömargrupperna har läst och träffats för att diskutera de programansvarigas 
självvärderingar. Bedömargrupperna planerar nu för intervjuer och platsbesök på KTH. 
Rapporter ska lämnas över till skolchefer i slutet av oktober. Därefter ska skolcheferna ta 
fram åtgärdsplaner som kommer att delges fakultetsrådet. Prodekanus och KTH:s 
kvalitetssamordnare planerar för två halvdagsmöten i november för att utvärdera 
processen för den regelbundna granskningen. Fakultetsrådets ledamöter välkomnas att 
delta i dessa. 

Prodekanus informerar om bedömningsområden för den kontinuerliga uppföljningen av 
utbildning på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildning under 2022. Varje år 
väljer KTH ut en eller ett par av de nationella bedömningsområden. Under en 
sexårsperiod ska samtliga bedömningsområden ha ingått i en programanalys och i den 
kontinuerliga uppföljningen. De bedömningsområden som ännu inte har ingått behöver 
tas med under 2022. 

Fakultetsrådet diskuterar hur man kan anpassa eller minska ner antalet frågor, bland 
annat diskuteras om man bör avvakta med området internationalisering i och med Covid-

Justerares signatur: Sida 2 (3) 



 

   
  

  
  

    

   
    

    
   

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Datum Diarienummer 
2021-10-07 V-2021-0120 

19 situationen det senaste året samt hur man ska få fram underlag till området 
arbetslivets perspektiv. Fakultetsrådet kommer att besluta om bedömningsområden och -
grunder för grund och avancerad nivå samt för forskningsnivå vid sitt nästa möte. 

§ 4 Övriga frågor 
Fakultetsrådet reflekterar kort över rådets internat den 6 till 7 oktober; det har varit 
mycket intressant och ett bra upplägg med intressanta sammanställningar. Återkoppling 
på frågor som diskuterats i rådet är viktigt. 

§ 5 Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackar för ett givande internat och förklarar dagens möte avslutat. 

Vid protokollet 

Elin Mellqvist 

Protokollförare 

Anders Forsgren 

Ordförande 

Justeringsdatum: 

Gunnar Karlsson 

Justerare 

Justeringsdatum: 

Justerares signatur: Sida 3 (3) 
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