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Denna anvisning grundar sig på:
• Rektors beslut nr 34/2005, dnr 930-2004-3651
• Rektors beslut nr 1082/2004 "Dekaner och prodekaner för KTH:s nio skolor samt
uppdrag till dessa avseende organisation av skolorna", dnr 930-2004-2896, doss 13
• Rektors beslut nr 354/2005 ”KTH:s arbetsordning” dnr 930-2005-0480, doss 10
En viktig del av det internationella vetenskapliga utbytet är att det finns möjlighet för ledande
internationella forskare med professorskompetens att anknytas till KTH utan att de har den
anställning som krävs för gästprofessurer. Anknytningen kan gälla i samband med
sabbatsterminer, under sommarperioder eller i samband med kortare eller längre besök för
kurser eller konferenser. Avsikten med titeln affilierad professor är att stärka KTH:s
internationella kontaktnät genom att anknyta välrenommerade utländska forskarkollegor till
högskolan. Anknytningen till KTH skall utgöras av långsiktigt internationellt samarbete och
vetenskapligt utbyte. Utnämningen till affilierad professor utgör en motsvarighet till
docentsystemet vid KTH. Kompetenskraven för affilierad professor motsvarar gästprofessors.
Det krävs normalt en särskild prövning om anknytningen ska övergå till anställning.
Anknytningen ska bestämmas för viss tid men kan förlängas sedan utvärdering skett av
verksamheten under föregående period.
Ett beslut om utnämning av en affilierad professor innebär inte några ekonomiska
åtaganden från KTH:s sida.
Behörig att antas som affilierad professor vid KTH är den som innehar en professur vid ett
välrenommerat utländskt universitet eller har motsvarande forskningskompetens.

Handläggningsordning
Innan ett formellt förslag lämnas skall en informell kontakt tas mellan förslagsställaren och
fakultetens dekanus. Vid dessa informella kontakter bör dekanus ha tillgång till den tilltänkta
kandidatens curriculum vitae med publikationslista. Det vetenskapliga utbytet bör diskuteras
med hänsyn till KTH:s planer för förnyelse av verksamheten och framtida forskningsprofil.
Förslag om affilierad professor kan initieras inom exempelvis skola, forskningscentrum eller
motsvarande.
Förslaget skall innehålla
1. en beskrivning av planerat samarbete mellan den föreslagna personen och KTH under
den tilltänkta perioden.

2. uppgift om att skolstyrelse, ledningsgrupp och ämnesföreträdare informerats av
förslagsställaren om ärendet.
3. skriftligt accepterande från den föreslagna personen samt dennes meritförteckning och
publikationslista.
4. uppgift om att skolan ställer arbetsplats och eventuell särskild utrustning till förfogande
samt är införstådd med att arbetsmiljölagens regler gäller för den föreslagna kandidaten.
Förslag från initiativtagande skola tillställs rektor som fattar beslut om efter samråd med
fakultetens dekanus.

