RIKTLINJE

Riktlinje för affilierad fakultet vid KTH
En teknisk högskola måste kunna basera sitt forsknings- och utbildningsarbete även på andra
kunskapsbaser än de som representeras av högskolans egna specialister. Viktiga erfarenheter
av hur forskningsresultat utnyttjas i praktiken samt insikter om samhällets behov av
vetenskaplig kunskap finns hos personer verksamma utanför högskolan. Ett modernt samhälles
utveckling förutsätter i sin tur ökad kontakt med den kunskapsfront, vars förnyelse bäst
observeras och utvärderas i arbetet inom högskolan.
Även inom grundutbildningen finns det behov av att tillföra högskolan kompetens och erfarenhet
från näringsliv och samhälle. Detta kan bl a ske genom att man nyttjar där verksamma personer
i högskolans utbildning.
Det är för att tillfredsställa dessa behov av kunskapsutbyte mellan KTH och dess omvärld som
detta förslag tagits fram – att KTH, i enlighet med KTH:s utvecklingsplan 2009-2012, inför en
tydlig struktur och riktlinjer för personutbyte på olika nivåer.
I dialog med KTH:s skolor och i diskussion med KTH:s strategiska partners, har behovet att
KTH ska erbjuda positioner på nivån under adjungerad professor lyfts fram. Det bör finnas en
position som affilierad fakultet (eng affiliated faculty), vilken kan innehålla antingen den
huvudsakliga uppgiften forskning, eller den huvudsakliga uppgiften undervisning, eller en
kombination av dessa. Vilket som avses bör anges i för varje fall definierad överenskommelse.

Angående förslag till namnval
Begreppet affilierad används eftersom det här avses en utnämning som regleras i avtal och
avser en titel och inte en anställning. Begreppet adjungerad är, enligt högskoleförordningen,
tillsvidare förbehållet en anställningsform.

Handläggningsordning vid utnämning
En affilierad fakultet knyts till en av KTH:s skolor samt utnämns för ett till tre år med möjlighet till
förlängning. Beslut tas av rektor efter samråd med dekanus utifrån förslag från skolchef och
aktuell verksamhet. I förslaget skall en innehållsbeskrivning finnas, samt förväntad nytta för
KTH och aktuell arbetsgivare. Utnämning till affilierad fakultet skall ses som ett strategiskt
instrument för båda parter att stärka/påverka inriktning av ett forskningsområde eller stärka
grund- och avancerad utbildning vid KTH. Affilieringen skall utvärderas vid aktuell skola efter det
första året.
Överenskommelse om affiliering inklusive innehåll, omfattning, tidsbegränsning samt ev
ersättningsmodell skrivs med fördel så att den tilltänkte personen har möjlighet att meritera sig i
enlighet med anställningsordningen för adjungerad professorsanställning.

Behörighet, affilierad fakultet
Behörig att utnämnas som affilierad fakultet vid KTH med forskning som huvudsaklig uppgift är
den som är forskarutbildad, innehar examen, normalt doktorsexamen eller motsvarande inom
ett för den aktuella enheten angeläget område, och därutöver har särskild kompetens för att
kunna bidra med kunskap om forskningstillämpningar i sammanhang utanför den akademiska
miljön.
Behörig att utnämnas som affilierad fakultet vid KTH med utbildning som huvudsaklig uppgift är
den som är forskarutbildad eller annan för det aktuella ämnet viktig kompetens samt har visat
erforderlig pedagogisk skicklighet och lämplighet. Av särskild vikt är intresse och förmåga att
knyta grundutbildningens ämnen till praktisk utövning. Högskolepedagogisk utbildning är inte
formellt krav för affilierad fakultet.

