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1. Inledning

»KTH är ett dynamiskt,
nyskapande och kreativt universitet
som drivs av nyfikenhet och målmedveten
vilja att skapa en ljusare framtid.«
ur kth : s vision
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Förord
Under år 2011 pågick arbetet med att ta fram kth:s Vision 2027, en process som
engagerade många såväl interna som externa deltagare. Det slutliga dokumentet
(http://www.kth.se/vision2027) innehåller ett antal konkreta målbilder för kth:s
situation om 15 år. Utifrån dessa mål utarbetades utvecklingsplanen för perioden
2013–2016. Även under denna process fördes diskussioner i alla ordinarie grupper
som universitetsstyrelse, ledningsgrupp, rektorsgrupp, samverkansgrupp,
fakultetsråd med utbildningsutskott och anställningsutskott, grundutbildningsoch forskarutbildningsansvariga. Dessutom anordnades fem tematiska diskussionsseminarier med särskilt inbjudna interna och externa deltagare.
Den 12 december 2012 fastställde universitetsstyrelsen utvecklingsplanen för
2013–16. kth:s samtliga skolor och förvaltningens avdelningar fick därefter
rektors uppdrag att utarbeta egna utvecklingsplaner med kth:s utvecklingsplan
som grund.
Under hösten 2015 beslutades att förlänga och revidera utvecklingsplanen för
2013–16 till 2017. Den översyn som har gjorts hänför sig främst till de kvantitativa
målen. Textmassan är i huvudsak oförändrad. Den reviderade utvecklingsplanen
för perioden 2013–17 har förankrats i ledningsgrupp och fakultetsråd och fastställdes av universitetsstyrelsen vid sitt sammanträde den 14 april 2016. kth:s samtliga
skolor och förvaltningens avdelningar ska senast den 30 juni revidera sina
utvecklingsplaner för perioden 2013–17.

KTH och omvärlden
Mänskligheten står inför stora globala utmaningar som till exempel klimatförändringar, ökande energibehov, livsmedelsförsörjning, åldrande befolkningar och
växande städer. Alla dessa kräver ett mer uthålligt förhållningssätt. För att finna
lösningar krävs samverkan mellan olika kunskapsområden. Breda samarbeten
mellan universitet och andra samhällsaktörer kommer att bli allt viktigare.
Omvärldens krav och förväntningar på högre utbildning och forskning växer
ständigt. Forskningen förväntas vara samhällsnyttig såväl ekonomiskt som
socialt. Ett universitet som söker efter ny kunskap kan dock inte enbart ägna sig
åt dagsaktuella frågor, utan måste ha en handlingsberedskap att möta det
oväntade genom att snabbt kunna satsa på ett nytt och viktigt område. Univer
sitetet måste samtidigt stå för en kontinuitet genom sin ämnesbredd.
Högskolesektorn tillhör de starkast expanderande sektorerna i samhället.
Globaliseringen av högre utbildning ställer alla universitet inför nya utmaningar.
Konkurrensen kommer från universitet i hela världen. I tillväxtekonomier byggs
universitet upp i snabb takt. Etablerade universitet i exempelvis usa utnyttjar sitt
varumärke till filialer i andra länder. Även svenska universitet behöver förstärka
sin internationella profil och marknadsföra sina varumärken på ett tydligt sätt,
inte minst i syfte att attrahera fler betalande studenter. Här har kth redan en god
position, som ska befästas ytterligare.
Stigande söktryck till kth:s utbildningar tyder på ett ökande intresse för
tekniska studier. Det ökande intresset kan inte tas för självklart, utan fortsatt
arbete krävs för att bibehålla och stärka positionerna. I marknadsföringen av
kth:s utbildningar ska betonas att man med en teknisk utbildning konkret kan
bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Generationen som nu söker till högre utbildning har vuxit upp med Internet
som en självklar del av tillvaron, och det sker en snabb utveckling inom e-lärande.
Konsekvenserna för de lärosäten som inte förhåller sig till denna utveckling kan
bli betydande.
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Det pågår en strukturell förändring av forskningslandskapet. Mindre grundläggande forskning görs inom näringslivet och en större del av den mer tillämpade
forskningen läggs ut på andra aktörer som universitet, forskningsinstitut och
underleverantörer. En central fråga för näringslivet är framtida kompetensförsörjning. I dessa sammanhang finns stora möjligheter för kth att på ett mer
integrerat sätt samverka i fråga om utbildning och forskning för ökad innovationskraft och konkurrensförmåga. Denna samverkan kan ske på många sätt
och nivåer – med stora och små företag, med organisationer och myndigheter
på nationell, regional och lokal nivå.
Olika rankinglistor har fått stort genomslag både nationellt och internationellt.
kth måste förhålla sig till dessa och beakta konsekvenser av ranking i sina
strategiska överväganden. Detta är nära förknippat med de återkommande
kvalitetsgranskningar som genomförs av utbildning (eae) och forskning (rae).
Allianser av olika slag har skapats mellan kth och andra lärosäten för att nå
större effekt av satsningar på utbildning och forskning. Utmärkta exempel är
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och uppbyggnaden av European
Institute of Innovation and Technology (eit). Strategiska allianser med andra
framstående universitet, institut och industrier, både nationellt och internationellt, kommer även framöver att vara en framgångsfaktor.
Andelen statlig basfinansiering har över tid minskat till förmån för annan
mer projektorienterad finansiering. Detta gör det allt svårare för kth att ta egna
initiativ i forskningen. Det blir därför viktigt att hitta kompletterande former för
mer långsiktig finansiering. Här kommer fundraising att bli allt viktigare – ett
strategiskt, systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra framtida intäkter till
kth genom donationer och privat finansiering.

KTH:s identitet och varumärke
kth ska genom excellens i forskning och utbildning och nära samverkan med det
omgivande samhället fortsätta att stärka sin position som ett av Europas främsta
tekniska universitet. kth verkar på en internationell marknad, och ska kunna
konkurrera med andra excellenta tekniska universitet om de bästa forskarna och
studenterna. Redan är kth ett mångkulturellt lärosäte. Många nationaliteter och
kulturer blandas på campus, och engelska är arbetsspråket i många forskningsmiljöer. Utbyten med utländska universitet sker på flera nivåer. kth ska arbeta
aktivt för att studenterna i större utsträckning ser och utnyttjar värdet av att
förlägga en del av utbildningen utomlands.
kth ska verka för en ljusare framtid – brighter tomorrow. På kth är vi i
människans tjänst för morgondagens samhälle och vill hitta smarta lösningar
på dagens och morgondagens utmaningar.
kth:s identitet och varumärke ska förknippas med en hållbar utveckling
och kth ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet också inom detta
område. Verksamheten på kth kännetecknas av dynamik, nyskapande och
handlingskraft. På kth finns en dynamisk miljö med kreativa människor som
innehar och utvecklar stor kunskap och spännande insikter. kth är en plats för
den som söker inspiration till nyskapande och utveckling. Vår forskning leder
till upptäckter som öppnar nya möjligheter för oss själva eller andra. Utbildning,
forskning och innovation bedrivs i ett integrerat samspel. Det administrativa
stödet är relevant och kvalificerat.
kth är öppet och nyfiket på vad andra gör och vad andra kan bidra med.
Vi företräder ett optimistiskt och lösningsorienterat perspektiv och vill vara en
arena för att diskutera forskningens och utbildningens betydelse för samhällets
utveckling. kth attraherar och utvecklar talanger. Framgången byggs av anställda och studenter tillsammans. Det aktiva kollegiala inflytandet på kth
uttrycks genom fakultetsorganisationen.
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kth:s campusmiljöer utgör viktiga delar av kth:s identitet. De ska upplevas som
kreativa, hållbara och internationella mötesplatser för såväl studenter som lärare
och forskare. kth Campus är på väg att integreras i den sammanhängande
vetenskapsstaden Norra Djurgården – Albano – Hagastaden. Campusområdet
ska bli en levande del av staden dygnet runt. I Flemingsberg utvecklas campus i
direkt anslutning till Karolinska universitetssjukhuset och i Kista finns kth
redan integrerat i omgivande forsknings- och näringslivsmiljö. I Södertälje sker
en kraftig expansion av utbildning och forskning i nära samverkan med näringsliv och kommun. Mer levande campus ökar attraktiviteten för såväl studenter
som fakultet och även för att locka nya talanger. Samverkansmöjligheterna ökar
när det övriga samhället och kth rent fysiskt integreras i större utsträckning.
kth har ett stort förtroendekapital i sitt varumärke. Detta måste vårdas och
användas i alla sammanhang där det är naturligt: anställda och studenter identifierar sig som kth:are och det ska vara självklart att presentera sig som kth-student,
kth-lärare/forskare eller kth-administratör. kth-andan ska fortsätta utvecklas
och stärkas. Varumärket är starkt och det är till kth-forskare som media ska
vända sig för att få förklaringar i olika teknikvetenskapliga frågor. En särskild
utmaning ligger i att stärka kth:s varumärke på den internationella arenan.

KTH:s värdegrund 1
kth har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga
fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor
och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en
kvalitetsfråga och en självklar del av kth:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för kth.
kth:s verksamhet bygger på övertygelsen att utbildning och forskning kan och
bör bidra till bättre levnadsbetingelser och till en ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbar samhällsutveckling. Som tekniskt universitet har kth ett särskilt
ansvar för att utveckla och förmedla kunskap som behövs för att främja en sådan
hållbar utveckling. Verksamheten ska genomföras på ett sådant sätt att kth:s
resurser används effektivt utan att ge avkall på kvalitet och service.
Vetenskapens framsteg bygger på öppenhet och samverkan. kth verkar för
aktiv kunskapsspridning, fritt informationsutbyte och nationellt såväl som
internationellt samarbete.
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Ur Etisk policy för kth, fastställd av us 2015-12-01

2. Övergripande mål

»KTH ska genom excellens i forskning
och utbildning och nära samverkan med
det omgivande samhället fortsätta att
stärka sin position som ett av Europas
främsta tekniska universitet.«
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• KTH:s position som ett ledande tekniskt
universitet ska stärkas och manifesteras i de mest
relevanta rankinglistorna
• Andelen studenter som tar examen ska öka väsentligt
• Spjutspetsarna i KTH:s forskning ska bli fler
• Samverkan med externa aktörer ska underlättas
och växa i omfattning
• E-lärande ska vara en självklar del av KTH:s utbildning
• Andelen kvinnor i fakulteten och bland studenterna
ska öka och jämställdheten förbättras
• KTH:s campusmiljöer ska präglas av kreativitet
och hållbar utveckling
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3. Karriärer vid KTH

»KTH:s studenter och anställda
är vår viktigaste tillgång och
den främsta framgångsfaktorn.«
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Att bygga excellenta miljöer
kth:s studenter och anställda är vår viktigaste tillgång och den främsta framgångsfaktorn. Detta innebär att det är avgörande vilka individer man lyckas
rekrytera, samt vilka förutsättningar och vilken kreativ frihet som dessa får.
Dessutom är det av vital betydelse att individerna samverkar i kreativa och
vetenskapligt excellenta grupper och miljöer. Forsknings- och utbildningsmiljön
ska locka de bäst lämpade och motiverade att söka sig till kth. Miljöerna ska vara
utmanande utan att vara otrygga. Tryggheten kommer ur förutsägbarhet och
långsiktighet i villkoren. Miljöerna ska uppmuntra till samarbete men samtidigt
ge utrymme för den enskildes profil att utvecklas.
För att förverkliga kth:s mål krävs en fördjupad reflektion dels över kriterierna
för excellens, dels om prioriteringar och omfördelning av resurser. Viktiga underlag i denna process är resultaten av de utvärderingar som har gjorts av forskning,
utbildning och administration (rae 2008, rae 2012, eae 2011, aae 2014).
Sverige är ett litet land, och vill man eftersträva excellens måste man tänka
globalt när det gäller rekrytering och marknadsföring. En större del av fakulteten
ska med detta synsätt vara internationellt rekryterad. kth behöver arbeta mer
aktivt med stöd till inflyttande anställda i fråga om bostad och medföljande familj.
Excellenta miljöer förutsätter excellenta ledare. kth ska göra en satsning på
ledarskap – såväl akademiskt som administrativt – på alla nivåer. Ledarskap med
personligt ansvar är nödvändigt för att skapa en än mer attraktiv arbetsplats.
Personer i ledande ställning tar ansvar inte bara för den dagliga verksamheten
utan också för personalens välbefinnande och den strategiska utvecklingen.
Gott ledarskap ska ses som en del av de komplementära färdigheter som den
akademiska karriären kräver.

Jämställdhet och mångfald i fakulteten
Arbetet med att öka andelen kvinnor i fakulteten måste fortsätta och kompletteras med mer konkreta åtgärder för att snabbare nå resultat. Kallelseförfarandet
är ett exempel på verktyg som kan användas i detta syfte. Även anknytning till
fakulteten av adjungerad, affilierad och gästfakultet kan utgöra ett effektivt
verktyg att uppnå mer blandade miljöer och på längre sikt bidra till en förändrad
sammansättning av fakulteten. Uppföljning av utvecklingen måste ske på såväl
kth- som skol- och avdelningsnivå.
kth ska ytterligare undersöka de mekanismer som bidrar till den ojämna
könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom kth, med syfte att
identifiera och avlägsna hinder. All kth:s personal i ledande positioner ska göras
medvetna om dessa.
I kth:s fakultet finns personer som har erfarenheter och tidigare karriärer från
stora delar av världen: ett hundratal nationaliteter finns representerade. Denna
mångfald ska även omfatta ledningsuppdrag på olika nivåer och motsvara
sammansättningen av fakulteten som helhet.
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Rekrytering
Innan en rekrytering till en fakultetstjänst sätts igång, behöver en analys ha
gjorts dels om anställningen ifråga passar in i avdelningens, skolans och kth:s
långsiktiga strategi, dels om utbildningsunderlaget och forskningsanslagen är
tillräckliga inom det område anställningen avser. När rekryteringsbehov
föreligger inom forskning och utbildning ska i första hand utlysningar inom
tenure trackprogrammet, postdok- eller doktorandanställningar övervägas.
I särskilt utbildnings- eller forskningsintensiva miljöer kan det också finnas
behov av tillsvidareanställningar som forskare eller adjunkt. För utveckling,
underhåll och drift av forsknings- och utbildningsmiljöerna finns vidare ett
behov av tekniker, ingenjörer och administrativ personal. Alla anställningar
vid kth ska utlysas i öppen konkurrens, med undantag för kallelse av professorer
i särskilda fall.
Rekryteringsprocessen ska utvecklas så att den är tydlig och rekryteringarna
följer kth:s långsiktiga strategier och behov. I rekryteringsarbetet ska sökkommittéer användas för att ringa in lämpliga kandidater utifrån anställningsprofilen.
kth:s processer för anställningar ska analyseras i alla led för att optimera
rutinerna och förbättra kommunikationen.
Det ska finnas en tydlighet och förutsägbarhet i de villkor som gäller för
nyanställda och i vilka resurser som kan ställas till deras förfogande. Ett system
för att erbjuda startpaket till nyanställd fakultet ska tas fram och införas under
perioden, och ett kontrakt med tydliga förväntningar ska upprättas vid anställningens början.

Utvecklingsmöjligheter för alla
På kth ska alla anställda ha möjlighet att utvecklas och ta vidare steg i sina
karriärer. Lärare och forskare ska ha möjlighet till utbyten för kortare och längre
tid. Det kan gälla vistelser vid andra universitet eller inom näringsliv och
myndigheter. Möjlighet till rena forskningsterminer bör också finnas. Av
avgörande betydelse är att dessa vistelser kommer att bedömas som meriterande
i den vidare karriären. Olika slags personalutbildningar utgör också möjligheter
till karriärutveckling, inte minst för administrativ personal.
Tenure track-programmet är den huvudsakliga ingången för lärare. Detta
program ska utvecklas vidare, särskilt i fråga om karriärstöd till yngre fakultet.
Möjligheten att bygga upp ett mentorssystem för hela fakulteten ska utredas.
Uppmärksamhet behöver därutöver riktas mot forskaranställningar utanför
tenure track. Fakulteten ska utgöra ett väl sammanhållet och levande nätverk,
där det upplevs som naturligt att ha kontakt med kolleger över ämnesgränserna.
kth ska aktivt verka för att öka lärare och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande miljö och hållbar utveckling.
Under lång tid har man inom högskolevärlden försökt uppvärdera under
visningens status. Det är nu tid för konkreta åtgärder för att förändra synsättet
som ett led i att stärka utbildningens kvalitet och status. Pedagogiskt utvecklingsarbete ska vara en självklar del av lärarens karriärutveckling.
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Mål 2017 (Reviderad Utvecklingsplan 2013–17)
Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning

minst 40 % (2015: 30 %)

Andel kvinnor i fakulteten

minst 25 % (2015: 19 %)

Andel kvinnor av nya professorer

minst 20 % (2013–15: 28 %)

Andel kvinnor av nya lektorer

minst 25 % (2013–15: 22 %)

Andel kvinnor av nya biträdande lektorer

minst 30 % (2013–15: 18 %)

Mål 2016 (Utvecklingsplan 2013–16)
Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning

minst 40 % (2012: 22 %)

Andel kvinnor i fakulteten

minst 25 % (2012: 19 %)

Andel kvinnor av KTH:s nya professorer

minst 20 % (2012: 24 %)

Andel kvinnor av KTH:s nya lektorer

minst 25 % (2012: 33 %)

Andel kvinnor av KTH:s nya biträdande lektorer

minst 30 % (2012: 18 %)

Regeringen har satt ett kvantitativt mål för kth som innebär att 20 procent av nya
professorer ska vara kvinnor. I linje med detta ska 30 procent av nya biträdande
lektorer, och 25 procent av nya lektorer som tillsätts under perioden vara kvinnor.
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4. Utbildning

»Konkurrensen om de bästa studenterna
blir global när kurser i större utsträckning
erbjuds via nätet och undervisningsmaterial lätt
finns tillgängligt. Detta innebär att virtuella
campus blir lika viktiga som fysiska.«
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kth är ett tekniskt universitet. Det innebär att utbildningen är en central del av
verksamheten, och att undervisningen ska bedrivas på vetenskaplig grund. Målet
är att alla fakultetsmedlemmar bedriver såväl undervisning som forskning. Den
aktuella forskning som bedrivs vid kth får därmed genomslag i utbildningen.
Ett kvalitetsmått för kth:s utbildning är att de studenter som är behöriga,
rekryterats och antagits genomför hela utbildningen och tar examen med gott
resultat. Ett framgångsrikt arbete med detta kvalitetsmål ställer olika krav på
kth:s olika utbildningar.

Rekrytering, mottagning och mentorer
Teknisk utbildning ska framhållas som ett naturligt val för ungdomar som vill
bidra konstruktivt till en uthållig samhällsutveckling. Intresset för studier vid
kth har de senaste åren vuxit sett till antal förstahandssökande. Detta intresse
kan inte tas för givet. Rekryteringsinsatserna måste fortsätta och på vissa
områden intensifieras, till exempel för att öka andelen kvinnor.
Rekryteringsarbetet ska ha som mål att attrahera studerande som också har
vilja och förutsättningar att fullfölja utbildningen. Den första tiden på kth kan
vara avgörande för om en student vill fortsätta sina studier. Detta gäller självklart
för lärandemiljön, kvaliteten på undervisningen och studieadministrationen,
men studentkårens mottagning spelar också en viktig roll. Mottagningen ska
vara ett gemensamt ansvar för kth och ths.
Under perioden ska kth ytterligare undersöka hur alternativa antagnings
former kan användas.

Genomströmning
Att studenterna också tar ut sina examina är en långsiktigt mycket viktig fråga.
kth behöver i samverkan med arbetsgivare och andra lärosäten visa studenter
värdet av examen. kth ska på såväl central- som skolnivå arbeta med program
utbud och programstruktur för en förbättrad genomströmning.
kth ska under perioden fortsätta utveckla och implementera dialogverktyg
kring genomströmning. Dialogverktygen ska möjliggöra för skolorna att, i dialog
med ledningen, utarbeta utvecklingsplaner för varje utbildningsprogram med
syfte att nå en förbättrad genomströmning och examination2.
Resultatet under första årets studier är centralt i strävan att öka genomströmningen i utbildningen. I programutvecklingen, särskilt för de längre programmen, är det av vikt att kunna studera och analysera genomströmningen vidare
i programmet. Examinationsgraden är ett mått på om studenterna fullföljer sin
utbildning. Även om studenten kan gå vidare i karriären utan en formell examen
så är en examen från kth ett viktigt mått på kth:s attraktionskraft, kvalitet och
varumärke.
För internationella studenter ska kth arbeta för ett regelverk som motiverar
dem att avsluta utbildningen med en examen.

kth ska under perioden verka för en bestående ökning av genomströmningen för
vardera de tre programtyperna civilingenjör/arkitekt, högskoleingenjör och master
uttryckt som en positiv trend över perioden för indikatorerna 3a (genomströmning år 1),
3b (genomströmning halvvägs i utbildningen) och 3c (examinationsgrad), allt enligt
definitionerna överenskomna i det nationella samarbetsprojektet Ung Ingenjör.

2
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Jämställdhet
Jämställdheten i kth:s utbildningar ska öka. Arbetet med jämställdhet utvecklas
och intensifieras både när det gäller pedagogik och utbildningens innehåll.
När det gäller utbildningens innehåll är målsättningen att kth ska examinera
ingenjörer som har förmåga att arbeta jämställt även i ett ojämställt arbetsliv.

Programstruktur
kth:s utbildningsprogram ska präglas av stark forskningsbasering, samhällsoch professionsrelevans och hållbarhet. Programutveckling ska ske kontinuerligt
utifrån såväl kunskapsutveckling som professionsrelevans. Kontakt med forskning och arbetsmarknad behöver finnas med redan från början av utbildningen.
Tydligare program och inriktningar
För att fånga upp intresserade och motiverade studenter behöver vägarna in till
kth bli tydligare och överskådligare. Detta gäller såväl grundnivå som avancerad
nivå. En översyn av utbildningsutbudet ska göras, som i vissa fall kan innebära
sammanslagningar till nya och bredare program. Alla utbildningsprogram ska
arbeta för att stärka sin attraktionskraft. På den avancerade nivån behöver arbetet
med översyn av antalet masterprogram fortgå för att säkerställa att utbudet
speglar kth:s starka forskningsmiljöer och samhällets behov. Masterprogrammen
kan innehålla spår för att tydliggöra ämnesprofiler. Nya programinitiativ bör i
första hand utformas som spår under dessa breda övergripande program.
Tydligare programansvar
En av huvudslutsatserna från eae 2011 var att programansvaret ofta är otydligt
och att de programansvariga inte har de resurser och det mandat som borde
åtfölja uppdraget. Under utvecklingsperioden ska programmens ställning
stärkas. kth:s skolor ska säkerställa att programansvariga ges rimligt utrymme
i sin tjänst för att ta sitt programansvar samt få tillgång till kompetensutveckling
som rustar dem att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet inom programmen.
Miljö och hållbar utveckling
En annan tydlig slutsats från eae 2011 var att många program behöver utveckla
sitt arbete med att integrera miljö- och hållbarhetsaspekter. Under utvecklings
perioden kommer detta arbete att fortsätta för att säkerställa att alla program når de
utbildningsmål som berör dessa frågor. Alla program på kth ska kunna redogöra
för hur högskoleförordningens lärandemål om miljö och hållbar utveckling
garanteras i utbildningen. På sikt ska hållbar utveckling vara integrerat i alla
utbildningsprogram på samtliga nivåer så att studerande efter examen kan bidra
till en hållbar samhällsutveckling.
Ökad valfrihet och internationella spår
Under perioden är målet att samtliga civilingenjörsprogram ska bereda utrymme
för 30 hp individuella val. Dessa ska bland annat kunna innefatta internationella
spår med språkstudier, som i normalfallet ska innebära att examensarbetet
förläggs till universitet i målspråksland. För de studenter som inte väljer språkprofil lämnas utrymme för breddning eller specialisering inom något område.
De internationella samarbetsprogrammen inom eit, Erasmus Mundus och
Nordic5Tech som kth har inrättat bör kunna bli utgångar på passande civil
ingenjörsprogram.
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Pedagogisk utveckling
Pedagogiskt utvecklingsarbete ska vara en självklar del av kth:s verksamhet och
den enskilde lärarens karriärutveckling. Den pedagogiska utvecklingen ska även
den ha ett fokus på förbättrad genomströmning och ökad examinationsgrad.
Utvecklingen ska stödjas av en uppbyggd forskningsmiljö i teknikvetenskapligt
lärande och stimulera till erfarenhetsutbyte.
Pedagogiskt program för KTH
kth vill vara ledande i teknikutbildningens utveckling. Nya tekniska utbildningslösningar och en ökad pedagogisk medvetenhet i högskolevärlden gör att
skapandet av ett pedagogiskt program för kth är starkt motiverat. Programmet
ska inspirera och motivera lärare till pedagogisk utveckling och mångfald.
Ett sätt att förbättra genomströmningen är att utveckla examinationsformerna.
Denna fråga hör samman med det pedagogiska utvecklingsarbetet eftersom
examinationen är en del av den valda pedagogiska metoden för respektive kurs.
Idealet är att läraren medvetet väljer den metod som bäst främjar lärandet i den
aktuella kursens kontext. Kontinuerlig examination med laborationer och
nätbaserade inlämningsuppgifter bör allmänt öka i omfattning.
Målet är att inspirera och uppmuntra studenterna genom utbildningen och att
öka kvaliteten i kth:s examina. Ett utvecklingsarbete ska startas med utgångspunkt i genomförd studie för att undersöka hur samtliga utbildningar vid kth
ska kunna innehålla kreativa inslag och träna studenterna i öppna frågeställningar, företrädesvis i samverkan med det omgivande samhället.
Lärandemiljöer
Konkurrensen om de bästa studenterna blir global när kurser i större utsträckning erbjuds via nätet och undervisningsmaterial lätt finns tillgängligt. Detta
innebär att virtuella campus blir lika viktiga som fysiska. Tillsammans med
globalisering av utbildning kräver detta en handlingsberedskap för att snabbt
kunna genomdriva en satsning på bland annat e-lärande. Det är alltså inte fråga
om distansutbildning i klassisk mening, utan ett paradigmskifte där den virtuella
dimensionen integreras i utbildningen. Betydelsen och mervärdet av fysisk
närvaro på campus ska samtidigt betonas.
En struktur och organisation ska etableras för att på ett effektivt sätt fånga
utbildningsverksamhetens behov och önskemål vad gäller lärandemiljöerna
vid kth. Inom ramen för denna struktur prioriteras och omsätts önskemål till
funktionella lösningar i både den fysiska och den virtuella lärandemiljön. Undervisningslokalerna bör göras mer flexibla för att stödja olika pedagogiska arbetssätt.
Det akademiska resurscentret, arc, som introducerades under 2012 ska
utvecklas till en väletablerad och integrerad del av utbildningsverksamheten. Det
ska omfatta ett brett utbud av tjänster för studenterna hela vägen från antagning
till examen. arc:s utbud av tjänster ska finnas lättillgängligt för alla kth-studenter
på samtliga campus och även på nätet.
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Internationalisering
kth:s studenter kommer idag från ett flertal länder och våra campus har en
internationell och mångkulturell prägel, vilket bidrar till att höja kvaliteten i
såväl programutbud som i själva utbildningen. kth ska därför eftersträva att
bibehålla och utveckla internationaliseringen av utbildningen.
Under perioden ska några engelskspråkiga program på grundnivå startas
inom strategiskt prioriterade områden. Sådana program ska rikta sig till såväl
internationella studenter som till svenska studenter som vill få en internationell
profil på sin utbildning.
Fler betalande studenter
Internationaliseringen av kth:s utbildning har i hög grad baserats på ett ökat
antal inresande studenter från icke-europeiska nationer. Införandet av studie
avgifter har minskat storleken på denna grupp som är viktig för kth:s profil,
utveckling och studiemiljö. kth har därför som mål att höstterminen 2017
registrera 750 avgiftsskyldiga nya studenter. Särskilda insatser måste göras för att
rekrytera hela grupper av studenter. Samtidigt behöver rekryteringsinsatserna
i bland annat de prioriterade regionerna Brasilien, Indien, Kina och Sydostasien
förstärkas och kompletteras med satsningar även i andra regioner som identifieras som strategiskt lämpliga.
Fler utresande utbytesstudenter
kth strävar efter att ha balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. kth:s
mål är att 700 studenter tillbringar minst en termin vid ett utbytesuniversitet
inom ramen för sina studier vid kth. kth:s skolor behöver, med centralt stöd,
finna nya vägar att stimulera studenterna att utnyttja de utbytesavtal som finns
för att stärka sin utbildning och livserfarenhet med att studera en viss tid vid ett
utländskt lärosäte.

Forskarutbildning
Komplementära färdigheter
Allt fler disputerade arbetar utanför akademin under hela, eller delar av, sitt
arbetsliv. Forskarutbildningen behöver därför innehålla moment av komplementära färdigheter som förbereder de forskarstuderande på olika typer av uppgifter
de kan ställas inför såväl inom som utom akademin. En översyn av utbildningsplanerna för doktorsprogrammen behöver göras under perioden. I detta sammanhang behöver också situationen för stipendiefinansierade doktorander belysas.
Fler doktorander från företag och myndigheter
Vision 2027 anger en fördubbling av antalet doktorsexamina i linje med kth:s
långsiktiga strategi att expandera på avancerad nivå och forskarnivå. Denna
expansion förutsätter att mer extern finansiering tillkommer, vilket i sin tur
kräver riktade insatser från kth:s sida för att väcka intresse hos nya finansiärer
bland företag och myndigheter. Doktorander som har sin huvudarbetsgivare
utanför kth (så kallade industridoktorander) har här en viktig roll att stärka
relevans och kvalitet. Det större antalet externfinansierade doktorander kan i sig
verka stimulerande för ytterligare samverkan.
Utifrån ett ökande intresse från omvärlden för en kortare forskarutbildning
har ett utvecklingsarbete genomförts avseende en tvåårig licentiatexamen med
stark anknytning till en samverkanspartner. kth ska under perioden genomföra
en försöksverksamhet omfattande doktorander från olika organisationer knutna
till några av kth:s skolor i en gemensam forskarskola.
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Handledare
En framgångsrik forskarutbildning är beroende av skickliga handledare. Det är
viktigt att handledarskapet värderas högt, och att handledarna erbjuds relevant
fortbildning, exempelvis i likabehandlingsfrågor. Adjungerade/affilierade lärare
som biträdande handledare är ett sätt att stärka samverkan, professions- och
branschanknytning.

Gemensamma examina
Under perioden ska arbetet med att forma strukturer för dubbla och gemensamma examina för utbildningsprogram på samtliga utbildningsnivåer
intensifieras. Detta gäller främst samverkan med internationella universitet.

Uppdrags- och vidareutbildning
Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för svenska företags
konkurrenskraft och för samhällsutvecklingen i stort. kth ska erbjuda
yrkesverksamma möjligheter till vidareutbildning och på detta sätt nå ut till
yrkesverksamma ingenjörer. Volymen uppdragsutbildning bör öka, vilket
också stärker samverkan.

Lärarutbildning
Med egen examensrätt för lärarutbildning följer också ett eget ansvar för
forskning och kunskapsutveckling inom området teknikvetenskap och lärande.
kth ska ta en aktiv roll i fortbildningsinsatser för yrkesverksamma lärare.
Teknikprogrammet i den förändrade gymnasieskola som infördes 2011 innehåller
delvis nya och mer tvärvetenskapliga ämnen, som »människan och industrin«.
Här har kth en möjlighet att erbjuda kvalificerat fortbildningsstöd till skolan.
Från och med 2016 erbjuder kth en kompletterande pedagogisk utbildning (kpu).
kth har ett stort försprång framför andra lärarutbildningar genom sina nära
kontakter med relevanta branscher. Dessa garanterar att tekniklärarnas utbildning inte bara grundas på aktuell forskning utan även på en aktuell bild av
yrkeslivet. Tekniklärare i grundskolan har en nyckelroll att intressera ungdomar
för teknikämnet, och kth har här en nationell nyckelroll genom att bygga upp en
modern, vetenskapligt grundad och professionsrelevant lärarutbildning.
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Mål 2017 (Reviderad Utvecklingsplan 2013–17)
Antal förstahandssökande HT 2017

Civilingenjörsprogram: 4 200 (HT 2015: 3 718)
Högskoleingenjörsprogram: 1 100 (HT 2015: 1 061)

Andel kvinnor bland nybörjare

Civilingenjörsprogram: 37 % (2015: 34 %)
Högskoleingenjörsprogram: 27 % (2015: 25 %)

Antal studenter som tillbringar minst
en termin vid utbytesuniversitet

700 (2015: 662)

Antal avgiftsskyldiga studenter
som registreras HT 2017

750 (2015: 440)

Antal externt rekryterade nybörjare på avancerad
nivå från EU/EES som registreras HT 2017

850 (2015: 814)

Antal doktorander som antas under
perioden 2013–17

1 450 (2011–15: 1 428)

Antal examina under perioden 2013–17

Civilingenjörer: 5400 (2011–15: 5 054)
Arkitekter: 480 (2011–15: 450)
Master utan föregående studier på civilingenjörsprogram vid KTH: 4000 (2011–15: 3 913)
Högskoleingenjörer: 1 750 (2011–15: 1 601)
Doktorsexamina: 1 450 (2011–15: 1 329)

Mål 2016 (Utvecklingsplan 2013–16)
Antal förstahandssökande HT 2016

Civilingenjörsprogram: 4 000 (HT 2012: 3 483)
Högskoleingenjörsprogram: 1 000 (HT 2012: 815)

Andel kvinnor bland nybörjare

Civilingenjörsprogram: 35 % (2012: 32 %)
Högskoleingenjörsprogram: 25 % (2012: 23 %)

Antal studenter som tillbringar minst
en termin vid utbytesuniversitet

700 (2012: 509)

Antal avgiftsskyldiga studenter
som registreras HT 2016

1 000 (2012: 189)

Antal externt rekryterade nybörjare på avancerad
nivå från EU/EES som registreras HT 2016

700 (2012: 364)

Antal doktorander som antas under
perioden 2013–16

1750 (2009–12: 1 524)

Antal examina under perioden 2013–16

Civilingenjörer: 4 120 (2009-12: 3 656)
Arkitekter: 380 (2009–12: 322)
Master utan föregående studier på civilingenjörsprogram vid KTH: 1 750
Högskoleingenjörer: 1 110 (2009–12: 1 088)
Doktorsexamina: 1 000 (2009–12: 893)
UTVECKLINGSPL AN
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5. Forskning och innovation

»KTH ska med självförtroende ta initiativet
i banbrytande forskning tack vare forskare
med spetskompetens och kreativa, dynamiska
och välutrustade forskningsmiljöer.«
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kth:s forskning ska bidra till tekniska lösningar på flera av de stora utmaningar
människan står inför under 2000-talet. kth ska vara känt för att tidigt identifiera
och anta befintliga och kommande globala utmaningar. Detta är möjligt genom att
forskningen har ämnesmässig bredd, håller excellent nivå och är väl integrerad i
samhället och dess aktuella frågor. För att söka lösningar på de globala utmaningarna krävs långsiktighet i forskningen, men också i forskningens perspektiv. kth
ska med självförtroende ta initiativet i banbrytande forskning tack vare forskare
med spetskompetens och kreativa, dynamiska och välutrustade forskningsmiljöer.
Genom en välutvecklad kommunikationsstrategi för forskning och innovation
ska kth:s forskning synliggöras i största möjliga utsträckning, både för det
internationella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt. kth:s publikationsdatabas diva kan användas på ett strategiskt sätt för att lyfta fram forskningsresultaten.
Utifrån resultaten av rae 2012 avser kth att stärka sin forskningsmiljö som
helhet genom flera åtgärder. rae har visat på behovet av att fortsätta stärka
basresurserna för grundläggande forskning, för att öka förutsättningarna till
långsiktiga forskningsåtaganden med högre risk. rae har också försett kth med
en övergripande lägesrapport om all infrastruktur på kth som kommer ligga till
grund för framtida investeringar.

Infrastruktur för forskning
Finansieringssituationen för svensk forskningsinfrastruktur har förändrats
under senare tid. Stora, nationella eller europeiska satsningar har prioriterats.
Småskalig infrastruktur har fortsatt finansierats av enskilda forskargrupper eller
institutioner. Medelstora investeringar, på lärosätesnivå, har tidigare fått stöd av
forskningsråd och stiftelser som inte längre kommer att finansiera dessa. kth
behöver därför en heltäckande strategisk och långsiktig plan för investeringar i
infrastruktur. Planen behöver revideras fortlöpande i takt med nya prioriteringar
på forskningssidan. Den behöver också kunna brytas ned i skolspecifika delar.
Alla skolor ska ha en egen investerings- och underhållsplan för infrastruktur.
För att öka synlighet och tillgänglighet för befintlig forskningsinfrastruktur
kommer virtuella laboratorier på kth:s hemsidor att upprättas inom vissa
övergripande områden. När det gäller större satsningar ska regionalt samarbete sökas med relevanta lärosäten i Mälardalsområdet. Detsamma gäller
för att utarbeta gemensamma strategier i förhållande till de stora nationella
anläggningarna.
kth ska erbjuda sina forskare ett förstklassigt stöd för att hantera forskningsadministrativa frågor. När detta fungerar optimalt, kan de akademiska
ledarna koncentrera sin tid, energi och kreativitet till just det akademiska
ledarskapet.
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Tvär- och mångvetenskaplig forskning
kth:s forskning har blivit mer tvär- och mångvetenskaplig bland annat tack
vare forskningsplattformar och centrumbildningar. Fler stimulanser krävs för
att befästa denna utveckling. Slutsatserna från den utvärdering av plattformarna
som gjorts kommer att ligga till grund för den vidare utvecklingen.

Forskningsfinansiering
kth ska vara ett av de tio ledande universiteten när det gäller att få medel från
eu:s program Horisont 2020. kth ska också ha lika många mottagare av ercmedel som jämförbara tekniska universitet i Europa. För detta krävs ett aktivt
engagemang med ingångar till alla teknikplattformar av strategisk betydelse för
kth på eu-nivå. Forskningsfinansieringen ska också få fler globala inslag.
Tack vare kth:s satsning på yngre fakultet och på de strategiska forsknings
områdena kommer utfallet vid ansökningar till Vetenskapsrådet och andra finansiärer sannolikt att förbättras under perioden. I fråga om näringslivsfinansierad
forskning har kth potential att öka andelen väsentligt.

Innovation
kth ska sträva efter att finna nya modeller för samarbete och samverkan. I detta
sammanhang är forskningsplattformarna viktiga, eftersom de åskådliggör stora
samhällsutmaningar, underlättar kontakter med näringsliv och myndigheter och
inspirerar till skapandet av nya forskningssamarbeten.
För att kunna mäta i vilken utsträckning innovationsrelaterade aktiviteter
ger önskade resultat, behöver resultatindikatorer tas fram. För att stärka kth:s
växelverkan med det omgivande samhället arbetar kth med en övergripande
strategi för så kallat impactarbete och som en viktig del i detta vidareutveckla
de strategiska partnerskapen med företag där långsiktiga samarbeten utvecklas.
kth Innovation har en viktig roll för att ge stöd åt fakultetens och studenternas
möjligheter till kommersialisering av forskningsresultat och idéer.
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Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Som ett resultat av regeringens strategiska forskningssatsning inom området
livsvetenskaper bildades Science for Life Laboratory (SciLifeLab) under 2010 med
två centra, ett i Stockholm och ett i Uppsala, med stöd från regeringens strategiska satsning. Under perioden 2013–17 kommer SciLifeLab att utvecklas till ett
av världens ledande centra för forskning inom livsvetenskaperna. Dessutom ska
SciLifeLab vara en nationell resurs för livsvetenskaperna och de delar av
näringsliv och offentlig verksamhet som är relaterade till dessa forskningsfält.
Som mottagare av den statliga finansieringen och administrativt ansvarig för
SciLifeLab har kth en central roll i samarbetet med Karolinska Institutet samt
Stockholms och Uppsala universitet.

European Institute of Innovation & Technology (EIT)
European Institute of Innovation and Technology (eit) lanserades inom eu som
ett oberoende organ inom forskning, innovation och utbildning med syftet att
vara pådrivande när det gäller hållbar europeisk konkurrenskraft. kth är idag
en ledande partner inom eit med sitt nuvarande engagemang i fyra kics.
Under de kommande åren blir det viktigt att konsolidera och integrera eit
kic-verksamheten i kth:s forsknings- och utbildningsmiljöer. Inom eit finns
det också planer på att öppna utlysningar för kics inom nya områden. kth:s
ambition är att vara medsökande inom områden som är centrala för kth.

Miljö och hållbar utveckling
Under 2015 satte FN upp 17 globala mål för hållbar utveckling fram till 2030. kth:s
forskning kan bidra med lösningar till flera av dessa. kth:s forskning ska utveckla,
tillämpa och sprida teknik, metoder, synsätt och kunskaper som bidrar till hållbar
utveckling. kth har som mål att öka forskningen för hållbar utveckling.
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Mål 2017 (Reviderad Utvecklingsplan 2013–17)
Finansiering från svenska och utländska företag

270 mkr (2015: 168 mkr)

Finansiering från EU och andra internationella aktörer

400 mkr (2015: 311 mkr)

Antal nya ERC-grants under perioden 2013–17

25 (20 under 2011–2015)

Fältnormaliserad citeringsgrad

1,2 (2015: 1,11)

Antal kvalitetsgranskade artiklar

3 100 (2014: 2 683)

Mål 2016 (Utvecklingsplan 2013–16)
Finansiering från svenska och utländska företag

270 mkr (2012: 178 mkr)

Finansiering från EU och andra internationella aktörer

400 mkr (2012: 311 mkr)

Antal nya ERC-grants under perioden 2013-16

20 (15 under 2008–2012)

Citeringar, publicering

+ 25 % jämfört med 2012
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6. Samverkan

»Att förstå hur samhällets och näringslivets
villkor förändras blir allt viktigare för att
KTH ska kunna bidra med rätt kompetens till
ett innovativt, konkurrensutsatt och uthålligt
näringsliv och till den offentliga sektorn.«
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kth har en lång tradition av många fruktbara samarbeten med näringsliv och
omgivande samhälle. Det är angeläget att samverkan ytterligare förstärks som
ett centralt inslag i kth:s utveckling. Att förstå hur samhällets och näringslivets
villkor förändras blir allt viktigare för att kth ska kunna bidra med rätt kompetens till ett innovativt, konkurrensutsatt och uthålligt näringsliv och till den
offentliga sektorn. Det behöver därför bli tydligare vad som görs för ökat
kunskapsutbyte och samverkan med omvärlden. Aktiviteter inom området
samverkan ska bidra till att kth:s långsiktiga samhällsinsats stärks, att kth:s
varumärke kopplas till kompetens, ansvar och relevans, samt att kth framstår
som en attraktiv partner för studenter, forskare, näringsliv och samhälle. kth har
som mål att synligheten av kth:s verksamhet med koppling till miljö och hållbar
utveckling ska öka.
Inom grundutbildningen ska samtliga program kunna visa upp graden av
samverkan, vilket tydliggör och stärker professionsrelevansen. En »kth-modell
för samverkan« ska vidareutvecklas, dokumenteras och kommuniceras under
perioden. Ett viktigt steg för att följa utvecklingen är att utveckla indikatorer för
samverkan, vilka reflekterar samverkansaktiviteter, och att dessa tillsammans
med andra indikatorer vägs in när principer för resursfördelning utformas.

Allianser med andra lärosäten
Många utmaningar är gemensamma för universiteten, såväl regionalt som
nationellt och internationellt. Närmare samverkan med andra lärosäten stärker
kth:s verksamhet och varumärke. I Stockholmsområdet ska kontakterna med
Karolinska Institutet och Stockholms universitet fördjupas på de områden där
det är tydligt att synergier kan erhållas. Samarbetet med konstnärliga högskolor,
i synnerhet Konstfack, ska också utvecklas.
Fler externa aktörer som kan bidra till kth:s utveckling behöver etablera sig
på campus. OpenLab som färdigställs under perioden kommer att utgöra en
självklar mötespunkt mellan kth och omgivande samhälle och näringsliv.
Initiativet har utvecklats i samverkan mellan universiteten och i nära samarbete
med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen och Stockholms stad. Verksamheten vid OpenLab kan särskilt inriktas på att belysa hur forskningen och
utbildningen vid lärosätena hanterar morgondagens stora samhällsutmaningar.
Studenter kommer att kunna arbeta med behovsmotiverade innovationsprojekt.
Under perioden ska kth också sträva efter att ingå fler strategiska allianser
med internationella lärosäten. Sådana allianser ska vara breda, spänna över
flera verksamhetsområden och omfatta universitet som är ledande inom något
relevant område. Alliansen med University of Illinois kan fungera som en god
modell i detta sammanhang.
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Partnerskap med företag, offentlig sektor och organisationer
I det regionala perspektivet är kth en uppenbar samverkanspartner för Stockholms läns landsting, Stockholms stad och andra berörda kommuner samt övrig
offentlig sektor. Detta bidrar till att nyttiggöra kth:s forskning och utbildning och
stärka kth:s ställning i samhället. kth kan behöva utveckla samverkansformer
som är särskilt lämpade för offentlig sektor. För att personer utbildade vid kth
ska kunna utgöra en mer aktiv kraft i samhällslivet krävs att såväl studenter som
forskare får mer kunskaper om hur samhället och opinionsbildningen fungerar.
Det etablerade utvecklingssamarbetet med utvalda företag och organisationer
fortsätter och organiseras tydligare. En struktur för partnerskap med olika
ambitionsnivåer tas fram och initiering, drift och årlig uppföljning ska ske i en
gemensam process. En utmaning ligger i att utveckla partnerskap med mindre
företag, som kan vara morgondagens storbolag. Här krävs ett utvecklingsarbete,
inte minst för att formulera kriterier, och det är rimligt att starta med verksam
heter där kth redan har kontakter av olika slag. Ett mått på kvalitet i kth:s och
andra lärosätens samverkan är att företag förlägger sina utvecklingsavdelningar
till regionen. Miljö och hållbarhet utgör exempel på de långsiktiga frågor som är
intressanta för näringslivet att samverka kring. I samverkan med befintliga och
nya partners, ska kth arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Infrastruktur i vid bemärkelse är ett område där samverkan är av strategisk
betydelse. Allianser ska utvecklas för att säkerställa tillgång till och uppbyggnad
av strategisk infrastruktur. kth ska fortsätta utveckla samverkan med närbelägna
forskningsinstitut, inte minst för att stärka den regionala konkurrenskraften.

Adjungering och affiliering
Utbyten på individnivå mellan kth och relevanta företag, organisationer och
myndigheter är ett sätt att ömsesidigt höja kompetensen och stärka kth:s
varumärke. Dessutom kan professionsrelevansen i utbildningsprogrammen
ökas med fler inslag av yrkesverksamma lärare.
Antalet adjungerade och affilierade personer ska ökas. En mekanism för
utbyten av mer kortvarig karaktär ska utvecklas för att snabbare kunna möta
användarnas behov. kth ska verka för att kth-anställda i större utsträckning
söker sig utanför kth för adjungeringar i näringsliv eller offentlig sektor.
Doktorander som rör sig mellan kth och det omgivande samhället utgör ett
viktigt inslag i det långsiktiga arbetet för ökat utbyte. Industridoktorander kan
knytas till affilierade och adjungerade personer, men också till examensarbeten
som görs vid deras respektive arbetsplatser.
Meritvärdet av relevanta yrkeslivserfarenheter utanför akademin behöver
höjas. I samverkan med arbetsgivare, forskningsfinansiärer och suhf samt
internt inom rekryteringskommittéer ska kth arbeta för en sådan utveckling.
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Fundraising
Fundraising kräver ett långsiktigt relationsbyggande med strategiska partners och
nätverk som med fritt kapital ger kth möjligheten till initiativkraft och ett större
eget handlingsutrymme. kth avser successivt under åren 2013–2017 öka finansiering från fundraising. Utöver forskning och utbildning är fundraising även en reell
möjlighet för andra angelägna behov, som exempelvis studentbostäder.
Förutom finansiering till forskning och utbildning bidrar fundraising till
verksamhetsutvecklingen vid kth. Fundraising som central aktivitet och med
målgruppen privata finansiärer kräver en utvecklad och samordnad kommunikation och en långsiktig varumärkesstrategi.
Arbetet under perioden kopplas till år 2017 som markerar 100-årsjubileet för
kth:s Campus och därmed utgör en lämplig inramning för ett första större
fundraisingprogram vid kth.

KTH-alumner
Ett framgångsrikt alumniprogram skapar mervärde för kth i stort, speciellt vad
gäller att stärka kth:s varumärke, främja studentrekrytering och öka chanserna
till donationer. Alumniverksamheten ansvarar för att strategiskt och operativt
skapa, förvalta och utöka före detta studenters relation till och engagemang för kth.
2017 ska alumner utgöra självklara samarbetspartners i kth:s strategiska
utveckling och dagliga verksamhet. Alumner ska vara synliga för studenter och
fakultet som inspiratörer, mentorer och donatorer. En alumnifond ska etableras
och en årlig insamlingskampanj genomförs. Alumnifonden bidrar till studentoch forskningsprojekt och till stipendier för tredjelandsstudenter.
kth:s globala nätverk av alumner ska utvecklas och »Alumni Chapters«
etableras i bland annat kth:s prioriterade regioner. Internationella alumniaktiviteter skapar årligen möjligheter till möten och nätverkande mellan alumner men
även mellan studenter och alumner och mellan kth:s fakultet och alumner.
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Mål 2017 (Reviderad Utvecklingsplan 2013–17)
Antal internationella strategiska universitetspartners

8 (2015: 6)

Antal strategiska samverkansavtal med industri
och offentliga aktörer

12 (2015: 10)

Antal adjungerade professorer

100 (2015: 64)

Antal affilierade lärare och forskare

150 (2015: 61)

Antal industridoktorander

350 (2015: 240)

Antal »industrilicentiander«

20 (2015: 7)

Mål 2016 (Utvecklingsplan 2013–16)
Antal internationella strategiska universitetspartners

12

Antal strategiska samverkansavtal med industri
och offentliga aktörer

12

Antal adjungerade professorer

100 (2012: 48)

Antal affilierade lärare och forskare

150 (2012: 29)

Antal industridoktorander

350 (2012: 260)

Antal »industrilicentiander«

20 (2012: 0)
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7. KTH-gemensamma resurser

»KTH:s campusmiljöer ska präglas
av teknik i framkant och spegla KTH:s
forskning exempelvis kring nya material
och hållbar utveckling.«
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Campusmiljöer
kth:s campusmiljöer ska präglas av teknik i framkant och spegla kth:s forskning
exempelvis kring nya material och hållbar utveckling. Detta synsätt ska tillämpas
vid kommande byggnationer på campus. kth ska arbeta för att utveckla sina
campus så att de blir mer attraktiva för såväl forskare som studenter och besökare.
Områdena ska bli mer levande dygnet runt, bland annat genom att student
bostäder byggs.
Såväl fysiska som virtuella miljöer ska byggas upp som mötesplatser för att
stimulera innovationer. Undervisningslokaler ska anpassas och planeras för
flexibla undervisningsformer med integration av e-lärande.
kth måste ha nära kontakter med regionala och kommunala beslutsfattare
och agera proaktivt för att påskynda campusutvecklingen. Framåtsyftande
utvecklingsplaner för campus, byggnader och mark ska tas fram.
kth Campus har ett unikt läge som innerstadscampus. Området har växt fram
organiskt och har därmed en öppen struktur som har stora kvaliteter, men som
kan uppfattas som svåröverskådlig. Campus ska därför få en tydlig kommunikativ
gestaltning. Byggandet av en ny entré med nytt hus för Arkitekturskolan ska vara
klart under perioden och entrén kommer att utgöra ett landmärke och en utgångspunkt för orientering. kth blev miljöcertifierat enligt iso 14001 under 2015 och ska
behålla certifikatet. Under 2015 fattades beslut om hållbarhetspolicy och hållbarhetsmål för perioden 2016–2020, vilka kth ska arbeta systematiskt med.
Kista har utvecklats till ett universitetsområde med integrerad industriell
verksamhet som ett kännetecken. Denna utveckling ska fortsätta och markerades
av 25-årsjubileet av kth:s etablering i Kista 2013.
Skolan för teknik och hälsa i Flemingsberg utvecklas vidare i nära samarbete
med Karolinska Universitetssjukhuset, Södertörns högskola och Karolinska
Institutet inom området medicinsk teknik och livsvetenskap.
Ett nytt campus byggs upp i Södertälje med planerad inflyttning från 2017.
Forskning och utbildning inom hållbar industriell produktion kommer att byggas
upp och kraftigt expandera fram till 2020. Verksamheten kommer att ha ett nära
samarbete med näringsliv och Södertälje kommun och stödjas ekonomiskt med
nytillkommet statsanslag.
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Administration
kth:s administrativa resurser, såväl på skolnivå som på central nivå, ska präglas
av hög kompetens, effektivitet och serviceanda. De ska utgöra myndighetsstöd
och kvalificerat stöd för personal och studenter för att nå den excellens som
eftersträvas. Det gäller att agera utvecklingsinriktat och proaktivt för att ta fram
lösningar på olika personalfrågor, ekonomiska, logistiska och andra utmaningar.
Kontinuerlig omvärldsanalys är ett nödvändigt redskap i detta arbete.
Administrationen ska vara en integrerad del av kth:s kärnverksamhet.
Som ett led i kth:s kvalitetsutveckling kommer det administrativa stödet att
utvärderas under utvecklingsperioden.
Policies och regelverk ska revideras så att de följer de planer och aktiviteter
som föreslås i utvecklingsplanen.

Mål 2017 (Reviderad Utvecklingsplan 2013–17)
Antal studentbostäder på campus

1 000 (2015: 131)

Andel lokalkostnader

högst 16 % (2015: 15,75 %)

Andel centrala administrativa kostnader

högst 21,8 % (2015: 21,8 %)

Mål 2016 (Utvecklingsplan 2013–16)
Antal studentbostäder på campus

700 (2012: 72)

Andel lokalkostnader

högst 16 % (2012: 16,5)

Andel centrala administrativa kostnader
		
		

Procentsatsen för täckningsbidraget ska inte öka under
perioden (2012: 22,09 %)
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