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PROTOKOLL Datum 
2021-12-06  

Diarienummer 
V-2021-0126

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 

9/2021 

Datum för mötet: 
6 december 2021 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Styrelserummet, Campus KTH, Brinellvägen 11 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande 
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Christina Divne 
Anna Jerbrant 
Gunnar Tibert  
Joakim Lilliesköld  
Maria Håkansson (via Zoom) 
Amanda Andrén 

Frånvarande ledamöter:  
Lars Geschwind 
Elling Jacobsen 
Tilda Byrstedt 

Övriga närvarande: 
Karin Almgren 
Alice Eklund 
Katarina Jonson Berglund (via Zoom) 
Margareta Karlsson 
Carina Kjörling 
Fredrik Oldsjö, § 2 (via Zoom) 
Åsa Rurling 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Joakim Lilliesköld utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Dagordning 

Tolkning av riktlinje om utbildning på forskarnivå läggs till föredragningslistan. 

c) Föregående möte 

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

§ 2 Utbildningsansvariga Stockholm Trio 
Fredrik Oldsjö, kanslichef för samordningssekretariatet för Stockholm trio, berättar om 
universitetsalliansen. En grupp med utbildningsansvariga har bildats vars huvuduppgift är 
att är att ta fram förslag på gemensamma utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 
inom Stockholm trio. Förslag kan lämnas både avseende befintliga samarbeten som är 
möjliga att utveckla och helt nya samarbeten. KTH har möjlighet att föra fram förslag till 
gruppens möte 12 januari 2022.  

Mötet diskuterar lämpliga program att föreslå, bland annat nämns Cybersecurity-
programmet och program med fokus på hållbarhet.  

Ordförande tackar för genomgången.  

§ 3 Uppdatering av styrdokument 
Karin Almgren informerar om tre styrdokument som behöver uppdateras.  

Riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram 
Förslaget är tänkt att ersätta ”Riktlinje om process vid förändring av programutbud på 
grundnivå och avancerad nivå”. 

Mötet lyfter synpunkter om att ungefärlig tidplan bör finnas med och att ledtiderna är 
långa. Information bör ges om hur ledtiderna kan kortas för den som är beredd på att 
lägga ner arbete före ett formellt beslut om utbildningsprogram fattas, antingen i 
riktlinjen eller på webben.  

Regler för om-examination 
Översyn av ”Riktlinje om kursplan betygssystem och examination inom alla 
utbildningsnivåer” ska ses över under våren. Skolor kan lämna inspel under tidiga våren 
2022 och en referensgrupp kan behövas. 

Riktlinje om läsårets förläggning och planering  
Leif Kari informerar om en workshop som hållits tillsammans med 
grundutbildningsansvariga och personal från schemaläggningen för att diskutera 
konsekvenser kring att avskaffa särskilda dagar för examination i slutet av läsperioderna.  

§ 4 Uppdatering om basåren 
I verksamhetsplan för KTH år 2022 finns ett uppdrag till vicerektor för utbildning i 
samråd med skolchefer vid CBH och ITM att implementera den utveckling av 
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behörighetsgivande utbildning vid KTH som beslutas med utgångspunkt i den översyn av 
behörighetsgivande utbildning som genomförts under 2021.  

En slutsats av översynen var att breddad rekrytering bör vara det övergripande målet för 
den behörighetsgivande utbildningen. ”Tekniskt basår, termin 2” bidrar inte till breddad 
rekrytering i samma utsträckning som ”Tekniskt basår” och kommer därför att avvecklas. 
Samtidigt avvecklas ”Tekniskt basår, distans med campusträffar” och ”Tekniskt basår mot 
högskoleingenjör, distans med campusträffar” som ingick i regeringens tillfälliga satsning 
på behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning 2020-2022.  

Leif Kari informerar också om arbetet med digitalisering av basårsutbildningarna. En 
arbetsgrupp behövs för att driva utvecklingen till höstterminen 2022. 

§ 5 Ansökan om avveckling av doktorsprogram: teoretisk kemi och biologi 
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa har inkommit med ansökan om att få avveckla 
forskarutbildningsprogrammet teoretisk kemi och biologi, samt dess enda ämne på 
forskarnivå med samma namn (Teoretisk kemi och biologi). 

I enlighet med riktlinje om utbildning på forskarnivå bereder utbildningsnämnden 
ansökan och lämnar förslag på beslut till rektor. 

Utbildningsnämnden rekommenderar att ansökan om avveckling av 
doktorsprogram lämnas vidare till rektor för beslut.  

§ 6 Läsgruppen för granskning av ASP transportvetenskap 
Den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet transportvetenskap har 
behandlats av läsgruppen. Läsgruppen bedömer att den allmänna studieplanen är 
välskriven, men att ABE-skolan behöver uppdatera vissa delar.  

Utbildningsnämnden rekommenderar att allmän studieplan för 
forskarutbildningsämnet transportvetenskap lämnas vidare till rektor för beslut när ABE-
skolan gjort sina uppdateringar.  

§ 7 VT 2022 – studieresa och mötestider 
Leif Kari föreslår att utbildningsnämnden tillsammans med grundutbildningsutskottet gör 
en gemensam studieresa till Eindhoven University of Technology som kommit långt i 
arbetet med framtidens utbildning.  

Mötet diskuterar upplägget och föreslår att resan kan kombineras med ett besök på Delft 
University of Technology.  

Utbildningsnämndens möte 17 februari 2022 behöver bokas om. En doodle med förslag på 
mötestider skickas ut.  

§ 8 Framtidens utbildning 
(V-2019-0865) 

Anna Jerbrant, Joakim Lilliesköld och Anders Johansson inleder diskussionen om 
framtidens utbildning.  
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Mötet föreslår att rapporten bearbetas textmässigt för att fungera för alla 
utbildningsnivåer. Därefter behöver rapporten och tidplan spridas. Principerna ska 
remitteras till verksamheten för att hämta in synpunkter. Remissen bör gå ut vecka 50 och 
inkomna remissvar bör behandlas före utbildningsnämndens studieresa.  

Framtidens utbildning ska också behandlas i forskarutbildningsutskottet och i 
utbildningsadministrativa utskottet.  

§ 9 Övriga frågor 
En övrig fråga tas upp angående tolkning av riktlinje om utbildning på forskarnivå 
avseende ordförande för disputationen.  

Frågan överlämnas till forskarutbildningsutskottet. 

Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2021-12-09 

 

Joakim Lilliesköld 

Justerare 

Justeringsdatum: 2021-12-09 
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