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§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 2 Utseende av justerare 

Lars Nordström utses att jämte ordföranden justera protokollet.  

§ 3 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs i befintligt skick. 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden 

Katja Grillner informerar om tillträde av ny rektor samt om olika frågor kring lärosätenas uppdrag 

angående nyanländas utbildning. 

Per Berglund informerar om diskussioner som förs med Migrationsverket angående studenters 

uppehållstillstånd. 

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.  

§ 6 KTH:s antagningsordning – revidering 

 Dnr V-2016-0944, ks-kod 1.2 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Enligt högskoleförordningen ska universitetsstyrelsen besluta om antagningsordning för lärosätet. I 

antagningsordningen ska finnas de regler om ansökan, behörighet, urval, antagning, hur beslut fattas 

och överklagas som tillämpas av lärosätet. 

Förslag på reviderad antagningsordning har tagits fram. Utbildningsutskottet har behandlat ärendet 

2016-10-11, § 6. 

Kajsa Beckman, avdelningen för utbildningsadministration/universitetsförvaltningen redogör för 

förslaget. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet föreslår universitetsstyrelsen att anta reviderad antagningsordning att gälla från och 

med 2017-01-01.  

Vidare uppdrar fakultetsrådet till utbildningsutskottet att se till att de regler som flyttats från 

antagningsordningen finns reglerat på annan plats och att särskilt bevaka behov av revidering och 

framtagande av nya riktlinjer och/eller anvisningar rörande antagning för studier på forskarnivå. 
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§ 7 CV-kontroll och referenstagning vid anställning av lärare 

Dnr  

Personalavdelningen/universitetsförvaltningen har, i samråd med dekanus, tagit fram förslag på 

rutiner för kontroll av intyg mot uppgifter i CV samt införande av referenstagning vid anställning av 

lärare. 

Personalchef Annica Fröberg redogör för förslaget. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 8 Uppförandekod för medarbetare – anvisning 

 Dnr V-2015-0768, ks-kod 1.2 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Kopplad till personalpolicyn har personalavdelningen tagit fram anvisning om uppförandekod för 

medarbetare. Dess syfte är att skapa en god arbetsmiljö och klargöra medarbetarnas ansvar och vad 

som förväntas av varje enskild medarbetare.  

Vid fakultetsrådets möte2016-06-07 togs ärendet upp som övrig fråga. Fakultetsrådet uttalade då sitt 

missnöje över att dokumentet inte hade sänts till rådet för yttrande. 

Personalchef Annica Fröberg redogör för ärendet. Därefter följer frågor och diskussion 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

Fakultetsrådet uttalar vidare att uppförandekoden bör revideras i syfte att ge tydligare information 

kring de förutsättningar för chefs- och medarbetarskap som gäller för universitet- och högskolor 

kopplade till HL 6§ angående forskningens frihet. 

§ 9 Impact - rapport 

Dnr V-2016-0103, ks-kod 1.2 

KTH:s plan för Impact-arbete har som mål att öka universitetets prestationer i forskning och 

utbildning genom att låta de stora samhällsutmaningarna vidga och lyfta perspektiven. Projektet ägs 

gemensamt av vicerektor för forskning och vicerektor för samverkan, med projektledning från KTH 

Näringslivssamverkan, och pågår fram till årsskiftet 2016/2017.  

Vicerektor Margareta Norell Bergendahl redogör för ärendet. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 
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§ 10 Tvåårig industrirelevant utbildning på forskarnivå (PLEng) – rapport 

angående pilotprojekt 

Dnr V-2016-0928, ks-kod 3.2.3 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Fakultetsrådet beslöt 2012-10-02, § 6, att som pilotprojekt genomföra en industrirelevant, tillämpad, 

tvåårig utbildning på forskarnivå. Förslaget innebar att en tvåårig industrinära forskarutbildning 

baserad på dagens licentiatexamen organiserats i form av en KTH-övergripande forskarskola. 

Utbildningen erbjöds i första hand till företag, som ett alternativ till karriärutvecklingsprogram som 

MBA och industridoktorandutbildning. 

Pilotprojektet startade november 2014 i form av en forskarskola – Professional Licentiate of 

Engineering (PLEng). Totalt har 13 doktorander antagits inom ramen för projektet. Inom ramen för 

pilotprojektet har dessutom ett samarbete skett med Blekinge Tekniska högskola och Örebro 

universitet. 

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet rekommenderar rektor att permanenta forskarskolan enligt förslaget från 

pilotprojektets arbetsgrupp. 

§ 11 Cotutelle – anvisning om gemensam handledning av doktorand mellan 

KTH och annat lärosäte  

 Dnr V-2016-0931, ks-kod 1.2 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

En överenskommelse om cotutelle kan användas när en doktorand ska ingå i ett samarbetsprojekt. 

Avsikten är att doktoranden antas till, och examineras från, båda lärosätena. Kompetens och 

infrastruktur på båda lärosäten är väsentliga för projektets genomförande. Mobilitet för doktoranden 

ingår. En överenskommelse om cotutelle kan även användas inom större utbildningssamarbeten med 

många deltagande lärosäten. Då regleras vad som gäller för den aktuella doktoranden och de 

examensgivande parterna. 

Ett förslag till anvisning om gemensam handledning av doktorand med annat lärosäte – cotutelle - har 

tagits fram. Utbildningsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2016-08-23, § 10, och  

2016-10-11, § 8. 

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet föreslår rektor att fastställa anvisning om gemensam handledning av doktorand 

med annat lärosäte (cotutelle). 
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§ 12 KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå – 

fakultetsrådets rekommendationer utifrån remissvaren 

 Dnr V-2015-0583 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Utredningen kring KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå har skickats ut på 

internremiss till KTH:s skolor, universitetsförvaltningen, utbildningsutskottet, THS och 

arbetstagarorganisationerna.  

Fakultetsrådet förde en diskussion kring remissvaren 2016-10-04—05 och uppdrog då till prodekanus 

att ta fram förslag på yttrande till rektor.  

Per Berglund redogör för förslaget till yttrande. Därefter följer diskussion och mindre revidering 

föreslås. 

Fakultetsrådet överlämnar sina rekommendationer till rektor (bilaga 2). 

§ 13 KTH:s anställningsordning – revidering 

 Dnr V-2016-0106, ks-kod 1.2 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Universitetsstyrelsen har beslutat att översyn och eventuell revidering ska göras årligen av 

anställningsordningen med beslut i universitetsstyrelsen i december.  

Vid fakultetsrådets sammanträde 2016-02-02 utsågs en arbetsgrupp att se över KTH:s anställnings-

ordning. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till reviderad anställningsordning. Fakultetsrådet 

diskuterade kring förslaget vid sammanträde 2016-10-05, § 6. 

Katja Grillner redogör för det slutgiltiga förslaget. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet föreslår, efter justering i bilaga 4, universitetsstyrelsen att anta reviderad 

anställningsordning för lärare vid KTH. 

§ 14 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2016 

 Dnr V-2016-0929, ks-kod 1.3 

Fakultetsrådet ansvarar för att ta fram en årlig kvalitetsredovisning. 

Katja Grillner redogjorde för förslag till hur redovisningen ska ske för år 2016 vid rådets sammanträde 

2016-10-05. 

Fakultetsrådet beslutar att fortsättningsvis bidra till KTH:s kvalitetsredovisning genom medverkan 

i framtagande av KTH:s årsredovisning. Fakultetsrådet gör inte någon ytterligare fördjupad 

kvalitetsredovisning annat än i samband med specifika projekt. Vidare inför fakultetsrådet från och 

med verksamhetsåret 2016 en egen rutin för årlig verksamhetsredovisning och verksamhetsplanering. 
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§ 15 Ledamöter i anställningsutskottet 

 Dnr V-2016-0927, ks-kod 1.1 

Erik Fransén och Håkan Olsson har avgått som ledamöter i anställningsutskottet och nya ledamöter 

ska utses tills vidare, dock längst till och med 2019-03-31. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse nya ledamöter i anställningsutskottet. 

§ 16 Ledamot i befordringsnämnden 

 Dnr V-2016-0932, ks-kod 1.1 

Fredrik Laurell har avgått ur befordringsnämnden och ny ledamot ska utses tills vidare, dock längst till 

och med 2019-03-31. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse ny ledamot i befordringsnämnden. 

§ 17 Ordförande i rekryteringskommittén för STH-skolan 

 Dnr V-2016-0361, ks-kod 1.1 

Skolan för teknik och hälsa föreslår att Hans Hebert ersätts av professor Sebastiaan Meijer som 

ordförande i skolans rekryteringskommitté. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet utser Sebastiaan Meijer som ordförande i rekryteringskommittén för skolan för 

teknik och hälsa från och med 2016-11-08 och tills vidare, dock längst till och med 2017-03-31. 

§ 18 Ledamöter i skolornas rekryteringskommittéer från och med 2017-04-01 

 Dnr V-2016-0361, ks-kod 1.1 

Vid fakultetsrådets sammanträde 2015-04-01, § 10, utsågs ledamöter i skolornas rekryterings-

kommittéer för perioden 2015-04-01—2017-03-31. Mandatperioden föreslås förlängas. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet beslutar att förlänga mandatperioden till och med 2017-09-30 för rekryterings-

kommittéernas ledamöter under förutsättning att de accepterar förlängningen. 
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§ 19 Ledamot i utbildningsutskottet 

 Dnr V-2016-0933, ks-kod 1.1 

Susanna Wold har avgått som ledamot i utbildningsutskottet och ny ledamot ska utses tills vidare, dock 

längst till och med 2019-03-31. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse ny ledamot i utbildningsutskottet. 

§ 20 Ledamot i rådgivande grupp för hållbar utveckling 

 Dnr V-2016-0098, ks-kod 1.1 

Enligt verksamhetsplanen ska en rådgivande grupp utses bestående av 1 representant per skola, 

representanter från universitetsförvaltningen, studeranderepresentanter, anställda på KTH 

Sustainability Office, samt ytterligare personer för att komplettera och stärka gruppen. De sistnämnda 

utses av vicerektor för hållbar utveckling. Fakultetsrådet föreslår en ledamot i gruppen. 

Fakultetsrådet utsåg 2016-02-02 Susanna Wold som ledamot i gruppen. Hon har avgått och ny 

ledamot ska utses. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet delegerar till dekanus att utse ny ledamot i rådgivande gruppen för hållbar 

utveckling. 

§ 21 Oredlighet i vetenskaplig verksamhet – uppdrag från rektor 

 Dnr  

En anmälan om misstanke om oredlighet i forskning har utretts av KTH:s råd för utredning av ärenden 

om misstänkt vetenskaplig oredlighet. I sitt yttrande föreslår rådet att ” KTH ser över hur 

upphovsrätten hanteras och hur material återanvänds vid myndigheten samt att nödvändiga åtgärder 

vidtas för att sprida informationen internt om vad som gäller på området. Rådet föreslår samtidigt att 

de etiska riktlinjerna inom myndigheten utökas på detta område.” 

Rektor har därefter fattat beslut i ärendet. Av beslutet framgår att oredlighet i forskning ej funnits 

föreligga. I beslutet ger dock rektor fakultetsrådet i uppdrag att överväga om och i så fall vilka åtgärder 

som ska vidtas för att komma till rätta med de brister rådet påpekat i ärendet angående återanvändning 

och återpublicering av eget material. 

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet beslutar att ge arbetsgruppen som hanterar implementeringen av KTH:s etiska 

policy i uppdrag att i sitt arbete beakta som särskild punkt frågor kring publicering, medförfattarskap 

och återpublicering och återföra frågan till fakultetsrådet i samband med sin slutrapport. 
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§ 22 Inrättande av anställningar 

Enligt KTHs arbetsordning ska rektor inrätta anställningar. Fakultetsrådet bereder ärenden angående 

läraranställningar. 

§ 22a Adjunkt i industriell underhållsteknik (ITM) 

 Dnr M-2016-1261 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för industriell teknik och management om inrättande av adjunkt i 

industriell underhållsteknik. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i industriell underhållsteknik. Vidare 

överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 22b Adjunkt i byggkonstruktion stål, trä och betong (ABE) 

 Dnr A-2016-1526 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av adjunkt i 

byggkonstruktion stål, trä och betong. 

Professor Johan Silfwerbrand redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i byggkonstruktion stål, trä och betong. 

Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 22c Adjunkt i byggkonstruktion och byggfysik (ABE) 

 Dnr A-2016-1557 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av adjunkt i 

byggkonstruktion och byggfysik. 

Professor Johan Silfwerbrand redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i byggkonstruktion och byggfysik. 

Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 
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§ 22d Adjunkt i bygg- och anläggningsteknik väg och VA (ABE) 

 Dnr A-2016-1558 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad om inrättande av adjunkt i 

bygg- och anläggningsteknik väg och VA. 

Professor Johan Silfwerbrand redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta adjunkt i bygg- och anläggningsteknik väg och 

VA. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 22e Adjunkt i teknikdidaktik med ledningsuppdrag (ECE) 

 Dnr L-2016-0337 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande om inrättande 

av adjunkt i teknikdidaktik med ledningsuppdrag. 

Vice skolchef Lars Geschwind redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

§ 22f Adjunkt i teknikdidaktik mot grundskolan (ECE) 

 Dnr L-2016-0335 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande om inrättande 

av adjunkt i teknikdidaktik mot grundskolan. 

Vice skolchef Lars Geschwind redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

§ 22g Adjunkter (två) i teknikdidaktik mot skolans samtliga nivåer (ECE) 

 Dnr L-2016-0336 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande om inrättande 

av två adjunkter i teknikdidaktik mot skolans samtliga nivåer. 

Vice skolchef Lars Geschwind redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 22h Adjunkt i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot 

ingenjörsutbildningens utveckling (ECE) 

 Dnr L-2016-0334 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande om inrättande 

av adjunkt i teknikvetenskapens lärande med inriktning mot ingenjörsutbildningens utveckling. 

Vice skolchef Lars Geschwind redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

§ 22i Lektor i datalogi med inriktning mot programvaruteknik (CSC) 

 Dnr VL-2016-0163 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av lektor i 

datalogi med inriktning mot programvaruteknik. 

Vice skolchef Danica Kragic redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i datalogi med inriktning mot 

programvaruteknik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa 

anställningsprofil. 

§ 22j Biträdande lektor i datalogi med inriktning mot programvaruteknik 

(CSC) 

 Dnr D-2016-0746 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av 

biträdande lektor i datalogi med inriktning mot programvaruteknik. 

Vice skolchef Danica Kragic redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i datalogi med inriktning mot 

programvaruteknik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa 

anställningsprofil. 
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§ 22k Lektorer (två) i datalogi (CSC) 

 Dnr VL-2016-0066 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av två 

lektorer i datalogi. 

Vice skolchef Danica Kragic redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta två lektorer i datalogi. Vidare överlämnar 

fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 22l Biträdande lektor i maskininlärning (CSC) 

 Dnr D-2016-0744 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för datavetenskap och kommunikation om inrättande av 

biträdande lektor i maskininlärning. 

Vice skolchef Danica Kragic redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i maskininlärning. Vidare 

överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 23 Rapport från utbildningsutskottet 

Per Berglund informerar om Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildning på forskarnivå 

som startar i december.  

§ 24 Rapport från resursfördelningsutskottet 

Katja Grillner informerar från resursfördelningsutskottet. 

§ 25 Rapport från anställningsutskottet 

Aktuella frågor har berörts i andra punkter. Inget ytterligare att rapportera. 

§ 26 Rapport från fakultetskollegiet 

Katja Grillner redogör för kollegiemöte den 26 oktober samt inriktning på kommande kollegiemöte.  

§ 27 Övriga frågor 

Inga övriga frågor föreligger. 
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§ 28 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

Anna Höglund Rehn 

Justeras 

 

 

Katja Grillner   Lars Nordström 
ordförande   justerare   
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Bilaga 1 

 

Meddelanden 

 

 FR-projekt sammanställning  

 Delegationsbeslut som har fattats av fakultetens dekanus/prodekanus på delegation från 

fakultetsrådet/utbildningsutskottet 

 Protokoll: 

o Anställningsutskottets sammanträde 2016-10-04 

http://intra.kth.se/kth-

informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315 

o Utbildningsutskottets sammanträde 2016-10-11 

http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108  

 Rektors beslut: 

o V-2014-0943 Tilldelning av central finansiering för sabbatsperiod för lärare oktober 

2016 

o V-2015-0074 Professor i flygteknik - avbryta anställningsförfarande 

o V-2016-0677 Införande av Certificate of Global Competence (CGC) 

o V-2016-0679 Inrättande av Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 

forskarexamen 

o V-2016-0709 Beslut org flytt MNF från ICT till SCI 

o V-2016-0749 KTHs guldmedalj för industrisamverkan 2016 

o V-2016-0753 Stöd satsning 2017-2019 Södertälje 

o V-2016-0803 Beslut om inrättande av en plattformsstyrgrupp för utbildningens IT-

stöd 

o V-2016-0887 Ansökan om avvikande betygskala för BB205X Examensarbete inom 

molekylära livsvetenskaper avancerad nivå 30 hp 

o VL-2015-0190 Lektor i matematisk statistik, inrättande av ytterligare anställning 

o VL-2015-0220 Gästprofessor på konstnärlig grund i arkitektur, inr arkitektonisk 

gestaltning (Peter Lynch) 

o VL-2016-0001 Befordran till professor i elektrotekniska system, inr elektrotekniska 

materials användning (Hans Edin) 

o VL-2016-0023 Befordran till professor i funktionella organiska nanomaterial (Michael 

Malkoch) 

o VL-2016-0114 Adj professor i probalistisk risk- och säkerhetsanalys, inr kärnkraft 

(Jan-Erik Holmberg) förlängning 

o VL-2016-0122 Adj professor i analys av spårtrafiksystem (Markus Bohlin) förlängning 

o VL-2016-0153 Affilierad fakultet i strömnings- och klimatteori (Adnan Ploskic) 

förlängning 

http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315
http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315
http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108
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o VT-2016-0049 JC stiftelse för akademiskt ledarskap 2016 stipendiat 

 VB_ Tentamensadmin vid KTH rapport 

 Utbildningsdepartementet ändring regleringsbrev kompletterande utbildning för personer med 

utländsk utbildning 

 Utbildningsdepartementet Brev om kompletterande utbildning för personer med avslutade 

utländsk utbildning 

 SUHF - Kartläggning av lärosätenas insatser kopplade till flyktingar och nyanlända 

 US News & World Report Best Global Universities Rankings 2016 

 Universitetskanslersämbetet: 

o Nyhet 2016-10-14 Ang rapport 2016-16 Kvinnor och män i högskolan 

o Rapport 2016-15 Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning 

o Rapport 2016-16 Kvinnor och män i högskolan sammanfattning 

o Nytt från Universitetskanslersämbetet 30 september 2016 

o Nytt från Universitetskanslersämbetet 17 oktober 2016 

o Nytt från Universitetskanslersämbetet 27 oktober 2016 



PROTOKOLL 8/16      Sida 

2016-11-08                  15 

Fakultetsrådet 

 

 

 
 

Justerares signatur:  
 

 
 

Bilaga 2 

 

Fakultetsrådets rekommendationer utifrån remissvaren 

Fakultetsrådet vid KTH har den 4 och 5 oktober 2016 berett remissvaren på slutrapporten från 

utredningen kring KTH:s programstruktur på grundnivå och avancerad nivå och lämnar följande 

rapport. 

 

Efter att rektor skickat ut utredningens rapport på remiss internt på KTH har 17 svar inkommit. 

Remissinstanser har varit ABE-skolan, BIO-skolan, CHE-skolan, CSC-skolan, ECE-skolan, EES-skolan, 

ICT-skolan, ITM-skolan, SCI-skolan, STH-skolan, Tekniska Högskolans Studentkår, 

Utbildningsutskottet, arbetstagarorganisationerna, UF/Avdelningen för studentservice (AFS), 

UF/Avdelningen för utbildningsadministration (AUA), UF/Juridiska avdelningen (JUR), 

UF/Näringslivssamverkan (NLS). 

 

Fakultetsrådet konstaterar inledningsvis att skolorna och övriga remissinstanser har gjort ett bra och i 

många fall mycket gediget förankringsarbete internt och att synpunkterna är väl underbyggda. 

Fakultetsrådet konstaterar också att det råder samstämmighet om att utredningens rapport utgör ett 

gediget underlag för KTH att gå vidare med, samtidigt som det är tydligt att en förändring av 

programstrukturen inte direkt kan göras med rapporten som underlag. För detta krävs vidare 

utredning.  

 

Problembilden. KTH:s framtida utmaningar är många och de utmaningar som listas i rektors brev är 

mycket viktiga att arbeta med. En viktig aspekt som belyses i många remissvar är dock att 

utmaningarna inte är tydligt relaterade till enbart utbildningsstrukturen. Fakultetsrådet anser därför 

att KTH bör utgå från en bredare ansats än att enbart fokusera på utbildningsstrukturen.  

 

Organisatoriska förändringar. Några remissinstanser lyfter frågan om att dagens skolstruktur 

konserverar programstrukturen på ett kvalitetsmässigt ogynnsamt sätt. Den starka koppling som 

existerar idag mellan skolorganisationen och organisationen av utbildning är bara en av flera tänkbara 

organisationsformer. Om utbildningsorganisationen och skolorganisationen vore frikopplade, skulle 

handlingsfriheten att organisera utbildningen vara större och samarbeten över dagens skolgränser 

skulle kunna underlättas. Fakultetsrådet anser därför att ägarskapet av utbildningarna borde utredas. 

Dock är det viktigt att inte separera uppdragen utbildning och forskning på individnivå även om 

ägarskapet av utbildningen i framtiden skulle ligga utanför dagens institutioner och skolor. 

 

Validering av utbildningsprogram. Den valideringsprocess som föreslås i rapporten för 

utbildningsprogram, inklusive inslaget av extern bedömning, uppskattas i stort sett av 

remissinstanserna. Det är betydelsefullt att den kvalitetsgranskning av utbildningsprogram på samtliga 

nivåer som nu införs internt på KTH är samordnad med valideringen av nya program. Fakultetsrådet 

tar denna fråga vidare till implementering. 

 

Resursfrågan är av stor betydelse. Att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att driva och 

utveckla utbildningsprogram är helt nödvändigt för att kunna bedriva utbildning med hög kvalitet. 

Programledningarna bör ges förfogande över skäliga resurser. Generellt bör de ekonomiska aspekterna 

av att driva och utveckla utbildningsprogram göras tydligare. Sannolikt finns till exempel en undre 

gräns för storleken på ett program under vilken det inte är möjligt att erbjuda högkvalitativ utbildning. 

Fakultetsrådet anser att en vidare utredning som fokuserar på de ekonomiska aspekterna behöver 

göras.  
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Ingenjörsrollen. Den ursprungliga frågan från KTH till utredarna om en framtida 

utbildningsstruktur för ingenjörsutbildning kräver en vidare utredning av den framtida ingenjörsrollen 

och hur behoven av kompetens kommer att se ut. Att definiera en eventuell gemensam kunskapsbas 

bör utredas vidare. 

 

Utbildningsprogrammens struktur. Att flexibilitet byggs in i utbildningarna är viktigt för att 

bemöta behovet av individuella val, tvärvetenskaplighet och gränsöverskridande projekt. Flera 

remissvar nämner en ökad samläsning i början av utbildningen som en möjlig väg. Vidare utredning 

kring detta alternativ bör göras. 

 

Forskningsspets kopplat till utbildningsområden. KTH:s spets och styrkeområden är inte 

tydligt korrelerade till dagens utbildningsutbud. Det är viktigt att KTH profilerar sig globalt genom sin 

spetsforskning med tillhörande utbildning. Att göra strategiska prioriteringar kopplat till KTH som 

varumärke både inom forskning och utbildning är viktigt. 

 

Möjliga sammanslagningar. Vidare utredning bör göras kring de möjliga samordningar som 

indikeras i några av remissvaren. Detta gäller utbildningsprogrammen inom Data/IT/Elektro och 

Bio/Kemi.  


