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Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande  
Sofia Ritzén, vice ordförande 
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Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Daniel Berlin 

Frånvarande ledamöter:  
Lars Geschwind 
Amanda Andrén 
 
Övriga närvarande: 
Anna Björklund, § 8 
Johan Blaus, § 3 
Per Fagrell, § 3 
Katarina Jonsson Berglund 
Anders Johansson, § 9–10 
Viggo Kann, § 2 
Carina Kjörling  
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Anna Jerbrant 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 PriU-grupp: Bedömnings- och examinationsmetoder 
Viggo Kann berättar om gruppens arbete med fokus på rapporten ”Att främja lärande och 
förebygga fusk”. 

Mötet diskuterar hur en kultur kan skapas för att förebygga fusk och vilka insatser som 
behövs utifrån breddat deltagande. Det konstaterades också att den rapport gruppen tagit 
fram bör spridas och att den är viktig för det fortsatta arbetet med framtidens utbildning.  

§ 3 Future Engineering Education Advisory Forum  
Johan Blaus och Per Fagrell berättar om ett nytt forum för KTH och KTH:s strategiska 
partnerskap som utgörs av globala företag, offentlig sektor och ledande forskningsinstitut. 
Ett första möte planeras 8 juni med fokus på formerna för grupperingen. 

Mötet föreslår att forumet får namnet Future Education Forum (FEF) och att fokus ska 
vara framåtsyftande där strategiska frågor diskuteras med nära koppling till principerna 
för framtidens utbildning.  

§ 4 Kontinuerlig uppföljning 2022 
Kvalitetsdialoger som sker inom ramen för den kontinuerliga uppföljningen har nyligen 
avslutas. Sofia Ritzén inleder diskussionen för att samla in reflektioner om rapporten.  

Mötet lämnar synpunkter om doktorandperspektivet, formella förutsättningar för 
studentinflytande, kursanalys för små kurser och integration av hållbar utveckling. 
Rapporten kommer att kompletteras med sammanställning av de problem som är 
summerade i skolrapporterna.    

§ 5 Regelbunden granskning, pilot HING, slutrapport från fakultetsrådet 
KTH genomförde under 2021 den första regelbundna granskningen. Fakultetsrådet har 
sammanställt en slutrapport för pilotundersökningen med fokus på KTH-gemensamma 
utmaningar för högskoleingenjörsprogrammen.  

Mötet diskuterar rapporten utifrån slutsatserna med fokus på bemanningsfrågan. 
Diskussionen berör även vad utbildningsnämnden ska fokusera på strategiskt utifrån 
rapporten. Grundutbildningsutskottet arbetar med flera perspektiv kopplat till den 
genomförda granskningen och mötet föreslår att rapportens slutsatser diskuteras 
kontinuerligt även i utbildningsnämnden.  
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§ 6 Läsgruppen för granskning av allmänna studieplaner 
Sofia Ritzén informerar om läsgruppens arbete med och bedömning av inkomna allmänna 
studieplaner. 

Allmän studieplan för historiska studier – revideras, läsgruppen inväntar slutversion.  

Allmän studieplan för transportvetenskap – har reviderats, läsgruppen ska gå igenom 
revideringarna och önskar delegation för att lämna den till rektor för beslut.  

Allmän studieplan för kemi – har reviderats utifrån de brister som UKÄ påpekat, 
läsgruppen ska gå igenom revideringarna och önskar delegation för att lämna den till 
rektor för beslut. 

Allmän studieplan för teknisk mekanik – har inkommit och beredning ska påbörjas. 

Utbildningsnämnden tillstyrker att allmän studieplan för forskarutbildningsämnena 
transportvetenskap respektive kemi lämnas vidare till rektor för beslut när läsgruppen 
godkänt revideringarna. 

§ 7 ITM-skolan förändringar i programutbudet 
ITM-skolan har inkommit med två förslag till förändringar i programutbudet. I enlighet 
med riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram bereder 
utbildningsnämnden ansökan och lämnar förslag på beslut till rektor. 

Ansökan om avveckling av magisterprogram i entreprenörskap har inkommit. ITM-skolan 
ska korrigera uppgift om examen och förtydliga vilken kohort övergångsbestämmelserna 
omfattar. När korrigeringar gjorts kan ansökan lämnas till rektor för beslut. 

På utbildningsnämndens möte 2022-03-23, § 5, informerades utbildningsnämnden om 
ITM-skolans förslag till nytt masterprogram i Teknikbaserad entreprenörskap/Technology 
Entrepreneurship. ITM-skolan har nu återkopplat angående de frågor som ställdes på 
nämndens möte i mars. Avsnitten om studentinflytande och JML har förtydligats och 
programbenämningen har stämts av med Daniel Lindmark, GVS-EDO/IRO.  

Utbildningsnämnden tillstyrker att ansökan om avveckling av magisterprogram, 
entreprenörskap och innovationsledning lämnas till rektor för beslut efter korrigering av 
smärre faktafel i ansökan. 

Utbildningsnämnden tillstyrker att ansökan om att inrätta masterprogram, 
teknikbaserad entreprenörskap/Technology Entrepreneurship lämnas till rektor för beslut 
när ansökan korrigerats. 

§ 8 Planeringsförutsättningar 2023–2025 
Inför styrelsens beslut i juni berättar Anna Björklund, utredare vid ledningskansliet inom 
det gemensamma verksamhetsstödet, om planeringsförutsättningar för 2023–2025. 
Anslaget höjdes kraftigt på grund av covid-19 och är nu på väg ner. Mötet diskuterar hur 
de olika förslagen på antagningstal möter KTHs strategiska mål och hur möjligheterna ser 
ut för att föra en utökad strategisk diskussion om planeringsförutsättningarna framöver. 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till planeringsförutsättningar för 
2023–2025.  
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§ 9 Förslag om utskott för livslångt lärande 
Utbildningsnämnden har tre underliggande utskott, grundutbildningsutskottet, 
forskarutbildningsutskottet och utbildningsadministrativa utskottet. Leif Kari och Anders 
Johansson inleder diskussionen kring förslaget att inrätta ett utskott för livslångt lärande. 
I dagsläget finns en informell gruppering för skolornas ansvariga för livslångt lärande. 

Mötet för fram synpunkter kring att livslångt lärande är en del av utbildning på grund- och 
avanceradnivå och att strategiska frågor kring livslångt lärande har tydlig koppling till 
grundutbildningsansvarigas uppdrag och grundutbildningsutskottet. På flera av KTH:s 
skolor är dessutom LLA (livslångt lärande ansvarig) antingen GA eller vice GA som har en 
naturlig koppling till KTH:s grundutbildningsutskott. Att inrätta ytterligare ett utskott 
under utbildningsnämnden riskerar att skapa parallella arbetsstrukturer snarare än 
samordning.  

Ordförande tackar för synpunkterna och föreslår att diskussionen fortsätter under 
höstterminen. 

§ 10 Framtidens utbildning inklusive erfarenheter från studieresan till TU/e  
Joakim Lilliesköld beskriver arbetet med framtidens utbildning efter 
förankringsprocessen då cirka 40 instanser inom KTH getts möjlighet att yttra sig. 
Synpunkter på principerna som inkommit under förankringsrundan har arbetats igenom 
under en workshop för utbildningsnämnden 16 maj och presenterats på storträffen 24 maj 
samt på strategiskt råd 24 maj. Rektor väntas fatta beslut om principerna 14 juni.  

Mötet diskuterar namn på principer och ser över definitioner som bör förtydligas innan 
rektor fattar beslut.  

Ordförande reflekterar kort över utbildningsnämndens och grundutbildningsutskottets 
gemensamma studieresa till TU Eindhoven och dess betydelse för arbetet med framtidens 
utbildning. Erfarenheter från studieresan föreslås diskuteras vidare under höstterminen. 

§ 11 ITM skolans ansökan om att inrätta nytt masterprogram tillsammans med  
TU Darmstadt – Climate Change and Energy Management  
På utbildningsnämnden 2022-04-20, § 5, behandlades ärendet Förslag om ett gemensamt 
masterprogram med TU Darmstadt. ITM-skolan har inkommit med kompletteringar 
avseende masterprogrammet Klimatförändringar och energihantering/Climate Change 
and Energy Management utifrån mötets synpunkter. Kompletteringarna avser bland 
annat studentinflytande och JML och synpunkter har inhämtats från Daniel Lindmark, 
GVS-EDO/IRO. Formuleringen ”the admission progress will aim to achieve at least the 
KTH average of having about 35 % of women in the programme” är inte korrekt förfarande 
och kan komma att överklagas. Mötet lämnar synpunkter kring att ansökan inte 
uppdaterats genomgående vad gäller det nya namnet och att de nya behörighetskraven 
inte är konsekvent införda. ITM-skolan bör även stämma av ansökan med EDO för att 
säkerställa att kraven i antagningsordningen uppfylls. 

Mötet anser att ansökan kan lämnas till rektor för beslut när ansökan korrigerats avseende 
ovanstående punkter.  

Utbildningsnämnden tillstyrker att ansökan om att inrätta masterprogram, 
klimatförändringar och energihantering/Climate Change and Energy Management 
tillsammans med TU Darmstadt lämnas till rektor för beslut när ansökan korrigerats.  
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§ 12 Hantering av EECS-skolans ansökan om nytt masterprogram – Digital 
transformation och hållbar utveckling  
Utbildningsnämnden lämnade 2022-04-20, § 4, synpunkter på EECS-skolans ansökan. 
Skolan har arbetat igenom ansökan utifrån dessa synpunkter men utbildningsnämnden 
anser att den inte är redo att lämnas till rektor för beslut. Ansökan föreslås behandlas 
under höstterminen.  

§ 13 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

§ 14 Mötets savslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.  

Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2022-06-01 

 

Anna Jerbrant 

Justerare 

Justeringsdatum: 2022-06-01 
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