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Anvisning om ersättning till ledamot, sakkunnig och opponent  

Ersättning utgår till den som inte är anställd vid KTH och som utför uppdrag enligt vad 

som närmare anges nedan. 

Ersättning till ledamot i fakultetsrådet 

15 000 kr per år. Ersättning utgår inte till studeranderepresentant. 

Ersättning till ledamot alternativt ersättare i rekryteringsnämnd 

200 kr per sammanträdestillfälle. 

Ersättning till sakkunnig vid anställning av professor eller lektor 

Antal sökande Ersättning 

1 6 000 kr 

2-3 12 000 kr 

4-6 16 000 kr 

7-10 18 000 kr 

11 eller fler 24 000 kr 

Maxbelopp 24 000 kr 

Ersättning till sakkunnig vid anställning av biträdande lektor 

Antal sökande Ersättning 

1 5 000 kr 

2-3 8 000 kr 

4-6 12 000 kr 

7-10 16 000 kr 

11 eller fler 20 000 kr 
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Maxbelopp 20 000 kr 

Ersättning till sakkunnig vid anställning av adjungerad professor och gästprofessor 

6 000 kr 

Ersättning till sakkunnig vid ansökan om befordran till professor eller lektor 

6 000 kr 

Ersättning till sakkunnig vid ansökan om docentur 

5 000 kr 

Ersättning till pedagogisk sakkunnig vid anställning av adjunkt 

Arvodesnivån bestäms av aktuell skola. 

Ersättning till opponent vid framläggande av doktorshandling 

9 000 kr 

Ersättning till granskare/opponent av licentiatavhandling 

4 500 kr 

Ersättning till ledamot i betygsnämnd 

2 500 kr 

 


	Ersättning utgår till den som inte är anställd vid KTH och som utför uppdrag enligt vad som närmare anges nedan.
	Ersättning till ledamot i fakultetsrådet
	15 000 kr per år. Ersättning utgår inte till studeranderepresentant.
	Ersättning till ledamot alternativt ersättare i rekryteringsnämnd
	Ersättning till sakkunnig vid anställning av professor eller lektor
	Ersättning till sakkunnig vid anställning av biträdande lektor
	Ersättning till sakkunnig vid anställning av adjungerad professor och gästprofessor
	Ersättning till sakkunnig vid ansökan om befordran till professor eller lektor
	Ersättning till sakkunnig vid ansökan om docentur
	Ersättning till pedagogisk sakkunnig vid anställning av adjunkt
	Ersättning till opponent vid framläggande av doktorshandling
	Ersättning till granskare/opponent av licentiatavhandling
	Ersättning till ledamot i betygsnämnd

