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PROTOKOLL Datum 
2022-03-23  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
2/2022 

Datum för mötet: 
23 mars 2022 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Styrelserummet, Campus KTH, Brinellvägen 11 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande (via Zoom § 1–2) 
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Christina Divne (via Zoom) 
Elling W Jacobsen 
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert  
Amanda Andrén 
Daniel Berlin 

Frånvarande ledamöter:  
Lars Geschwind 
Maria Håkansson 

Övriga närvarande: 
Karin Almgren 
Magnus Andersson, § 6 
Alice Eklund 
Fredrik Enoksson, § 6 
Katarina Jonson Berglund  
Anders Johansson, § 7–8  
Viggo Kann, § 6 
Margareta Karlsson 
Carina Kjörling 
Helena Leidebrant, § 3 
Marie Magnell, § 2 
Åsa Rurling, § 4 
Inger Wikström Öbrand, § 4 (via Zoom) 
  



 
 
 
 

Justerares signatur: 
 

Sida 2 (4) 
 

PROTOKOLL Datum Diarienummer 
 2022-03-23 V-2022-0045 

§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Amanda Andrén utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Dagordning 

Ingen övrig fråga anmäls. 

c) Föregående möte 

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

§ 2 Information om Framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling 
Marie Magnell, institutionen för lärande, informerar om vilka som antagits till 
programmet Framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling samt vilka 
utvecklingsprojekt som deltagarna driver inom ramen för programmet. 

Mötet föreslår att deltagarna i programmet bjuds in till utbildningsnämnden under året 
för att presentera sina projekt.  

§ 3 Meritvärdering Master  
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i beslut den 7 december 2021 kritiserat Kungl. 
Tekniska högskolan (KTH) för användandet av universitetsranking i meritvärderingen till 
masterprogram när det gäller sökande med studier från svenska lärosäten. Meriter från 
svenska lärosäten ska behandlas likvärdigt vid ansökan till universitets- och 
högskolestudier. UKÄ har begärt att KTH redovisar de åtgärder som lärosätet vidtagit med 
anledning av UKÄ:s uttalanden i detta ärende. 

Helena Leidebrant berättar om beredningsprocessen av KTH:s åtgärdsredovisning inför 
beslut av rektor och utbildningsnämnden ställer sig bakom det förslag som tagits fram.  

§ 4 Genomlysning av kvalitetssystemet 
För närvarande pågår en genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning.  

Mötet diskuterar styrkor och svagheter samt syftet med kvalitetssystemet. Vidare lyfts 
frågor om hur roller och ansvar för kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling ska fördelas 
inom organisationen och vilka förändringar som krävs i kvalitetssystemet för att ge rätt 
funktioner rätt ansvar i förhållande till deras befogenheter. 

§ 5 Förslag nytt masterprogram – Technology-based entrepreneurship 
Anna Jerbrant, Terrence Brown och Mana Farshid informerar om ITM-skolans förslag till 
nytt masterprogram i Technology-based entrepreneurship. 

Mötet ställer sig bakom förslaget till ansökan och önskar att arbetsgruppen bjuds in till 
utbildningsnämnden under hösten för fortsatt diskussion om programutformningen.  

Utbildningsnämnden rekommenderar att ansökan lämnas till rektor för beslut.  
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§ 6 PriU-grupp: Digitalisering 
Magnus Andersson och Fredrik Enoksson, som leder PriU-gruppen digitalisering, berättar 
om arbetet i gruppen.  

Mötet diskuterar innebörden av digitalisering och lyfter fram frågor som digitalt campus, 
hur KTH ska tillvarata lärdomar om digitalisering under pandemin och hur framtidens 
utbildning berör digitalisering.  

§ 7 Framtidens utbildning 
Ett ramverk för framtidens utbildning vid KTH har tillsammans med ett missiv gått ut på 
remiss. Projektgruppen informerar om hur förankringsprocessen fortgår. Ett 30-tal möten 
har bokats in och några har genomförts.  

En engelsk översättning av principerna och sammanfattning kommer. Kollegierna har 
föreslagits bjuda in till extra tillfällen för att fånga upp synpunkter från lärare.  

§ 8 Utbildningsnämndens och grundutbildningsutskottets gemensamma 
studieresa 
TU/e:s förslag till program presenteras och Anna Clara Stenvall informerar om praktiska 
detaljer inför resan. Informationen finns tillgänglig på utbildningsnämndens gruppwebb.  

§ 9 Styrdokument utbildning på forskarnivå 
(V-2022-0202) 

Ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet har under hösten 2021 sett 
över riktlinje om utbildning på forskarnivå och utarbetat ändringsförslag. Huvudsakligen 
föreslås ändringar rörande att biträdande lektor ska få utses till huvudhandledare (avsnitt 
5.1.1.), kompetenskrav för förhandsgranskare (avsnitt 6.2.6) och för ordförande för 
disputation (avsnitt 6.4.2). 

Utbildningsnämnden rekommenderar att styrdokumenten för utbildning på 
forskarnivå lämnas till rektor för beslut.  
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Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande § 1 och 3-9 

Justeringsdatum: 2022-03-30 

 

Sofia Ritzén 

Ordförande § 2 

Justeringsdatum: 2022-03-30 

 

Amanda Andrén 

Justerare 

Justeringsdatum: 2022-03-30 
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