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Beslutsorgan     
Fakultetsrådet  

     
     

     
     

 
 
 

Justerares signatur:  
 

Fakultetsrådet 

Datum för mötet: 2018-02-07 
 
Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Föredragande 

Katja Grillner, dekanus, ordförande §§ 1-5, 9-11, 16-22, 24-28 
 Per Berglund, prodekanus §§ 13, 15, 23 

Mats Engwall  
Johan Håstad  
Anna-Karin Tornberg 
Externa representanter 
Lars-Gunnar Hedström 
Susanne Norgren, t.o.m. § 12 
Studeranderepresentanter 
Sebastian Wahlqvist  
Elisabet Lövkvist 
 
Representanter för AO med närvaro- och yttranderätt 
Olav Vahtras 
 

Närvarande (övriga): Johan Blaus, § 6 § 6 
Anna Delin, § 8a § 8a 
Amelie Eriksson Karlström, § 8b-e § 8b-e 
Sara Eriksson, § 7 § 7 
Johan Gerdin, § 11 § 11 
Åsa Gustafson, § 12 § 12 
Mats Jonsson, § 8b-e § 8b-e 
Peter Unsbo, § 8a § 8a 
Anna Höglund Rehn, sekreterare 
 

Frånvarande: Tage Mohammadat  
Elisabeth Hammam Lie 

 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 2 Utseende av justerare 
Johan Håstad utses att jämte ordföranden justera protokollet.  

§ 3 Godkännande av föredragningslista 
Inga tillkommande ärenden anmäls. Föredragningslistan fastställs i befintligt skick. 
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§ 4 Föregående protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden 

Katja Grillner informerar bland annat om pågående utredningar på nationell nivå. 

Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1.  

§ 6 Framtida system för kvalitetssäkring 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

I samband med Universitetskanslersämbetets uppdrag att ta fram förslag på hur framtida system för 
kvalitetssäkring skall utformas så har de tagit inspiration från det holländska systemet. Basen i det 
holländska systemet är den så kallade SEP (Standard Evaluation Protocol). 

Johan Blaus, Näringslivssamverkan/universitetsförvaltningen, ger en orientering om SEP och hur det 
fungerar på nationell och lokal nivå. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 7 KTH Campusplan 

KTH och Akademiska hus har arbetat fram en campusplan som visar riktningen för hur KTH:s olika campus 
ska utvecklas de närmaste år. Planen har fokus på hållbarhet samt på att skapa levande campus. 

Sara Eriksson, miljö- och byggnadsavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för ärendet. Därefter 
följer frågor. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 8 Inrättande av anställningar 
Rektor fattar beslut om att inrätta anställningar. Fakultetsrådet bereder ärenden angående 
läraranställningar. 

§ 8a Biträdande lektor i experimentell kvantfotonik (SCI) 
 Dnr S-2018-0111 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för teknikvetenskap om inrättande av biträdande lektor i experimentell 
kvantfotonik. 

Vice skolchef Anna Delin redogör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet uppdrar till dekanus att kontakta skolan för en diskussion kring ämnesområdet för 
anställningen samt delegerar till dekanus att därefter avge förslag till rektor. 
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§ 8b Professor organisk kemi (CBH) 
 Dnr VL-2017-0232 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för kemi, bioteknologi och hälsa om inrättande av professor i organisk 
kemi. 

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström och professor Mats Jonsson redogör för bakgrund till ärendet. 
Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta professor i organisk kemi. Vidare överlämnar 
fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 8c Lektor i organisk kemi (CBH) 
 Dnr VL-2017-0230 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för kemi, bioteknologi och hälsa om inrättande av lektor i organisk kemi. 

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström och professor Mats Jonsson redogör för bakgrund till ärendet. 
Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta lektor i organisk kemi. Vidare överlämnar 
fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 8d Lektor i biofysikalisk kemi med inriktning mot ytor och material (CBH) 
 Dnr VL-2017-0231 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för kemi, bioteknologi och hälsa om inrättande av lektor i biofysikalisk 
kemi med inriktning mot ytor och material. 

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström och professor Mats Jonsson redogör för bakgrund till ärendet. 
Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet uppdrar till dekanus att ta in synpunkter från närliggande områden inom andra skolor 
samt delegerar till dekanus att därefter fatta beslut.  

§ 8e Biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot energiprocesser (CBH) 
 Dnr K-2017-1069 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Anhållan har inkommit från skolan för kemi, bioteknologi och hälsa om inrättande av biträdande lektor i 
kemiteknik med inriktning mot energiprocesser. 



PROTOKOLL 1/18      Sida 
2018-02-07                  4 

Fakultetsrådet 
 

 

Justerares signatur:  
 

 
 

Vice skolchef Amelie Eriksson Karlström och professor Mats Jonsson redogör för bakgrund till ärendet. 
Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet beslutar att föreslå rektor att inrätta biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot 
energiprocesser. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskottet att fastställa anställningsprofil. 

§ 9 Fakultetsrådets delegationsordning 
 Dnr V-2018-0126, ks-kod 1.2 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Rektor har fastställt justerad delegationsordning att gälla från och med 2018-02-01. Delegations-ordningen 
har reviderats utifrån bland annat nya vicerektorsuppdrag samt att fler beslut bör gå i linjen direkt från 
rektor. Med anledning av detta måste även fakultetsrådet se över sina vidaredelegationer. 

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet fastställer justerad delegationsordning att gälla från och med 2018-02-08 (bilaga 2). En 
fördjupad översyn över fakultetsrådets arbetsordning och delegationer av beslutsbefogenheter kommer att 
ske under 2018. 

§ 10 Lägesrapport från valberedningen 

Fakultetsrådets valberednings uppdrag är att presentera förslag på ledamöter i fakultetsrådet, såväl 
representanter för lärarna som externa ledamöter.  

I och med att fakultetsrådet har en vakant plats som extern ledamot samt att Lars Nordström och Anna 
Delin avgått som lärarledamöter från och med 2018-01-01 finns ett stort behov av att snabbt få platserna 
tillsatta. 

Katja Grillner informerar från möte med valberedningens ordförande. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 11 KTH:s anställningsordning 
 Dnr V-2018-0064, ks-kod 1.2 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

En större översyn av KTH:s anställningsordning har genomförts vilket bland annat innebär att 
anställningsordningen vidgas till att omfatta både läraranställningar och forskaranställningar. Vidare har 
information som tidigare funnits i andra styrdokument förts in i anställningsordningen samt i 
fakultetsrådets anvisningar. Förändringar har även införts med anledning av nya bestämmelser i 
högskoleförordningen angående biträdande lektor. 

Katja Grillner och Johan Gerdin, utredare personalavdelningen/universitetsförvaltningen, redogör för 
ärendet. Därefter följer diskussion. 
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Fakultetsrådet föreslår universitetsstyrelsen att, efter justering, anta ny anställningsordning att gälla 
från och med 2018-04-01 samt att därmed upphäva nu gällande anställningsordning för lärare vid KTH  
(V-2016-0106). 

Beslut om revideringar i fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen kommer att behandlas vid 
nästa sammanträde. 

§ 12 KTH:s årsredovisning 2017 
 Dnr V-2017-0001, ks-kod 1.2 

Universitetsstyrelsen fattar beslut om KTH:s årsredovisning 2017 vid sammanträde 2018-02-20. 

Åsa Gustafson, avdelningschef planerings- och utredningsavdelningen/universitetsförvaltningen, 
informerar om KTH:s årsredovisning 2017. Därefter följer frågor. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 13 Postdoktorer vid KTH – rapport 
 Dnr V-2017-1070, ks-kod 2.2 

En genomlysning av villkoren för postdoktorer vid KTH ska göras med särskilt fokus på finansieringsvillkor, 
antal stipendiater och typer av stipendier. Överväganden kring stipendieanvändning ska beredas. Arbetet 
ska rapporteras till rektors strategiska råd och fakultetsrådet i februari 2018. 

Fakultetsrådet uppdrog vid sammanträde 2017-11-18, § 11, till dekanus att sätta samman en mindre 
arbetsgrupp med representation från fakultetsrådet, skolledning/FA, vicerektor för globala relationer. Till 
stöd finns på universitetsförvaltningen en arbetsgrupp för stipendiehantering. 

Per Berglund redogör för pågående arbete. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 14 Rankingfrågor 

Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2017-12-04 informerade rektor om att KTH har tappat placeringar 
på senaste rankinglistorna. Styrelsen uppmanade därför fakultetsrådet att ta upp en diskussion kring 
rankingfrågor. 

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde. 

§ 15 Avskaffa spikblad för licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar 
 Dnr V-2017-1134 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Enligt rektorsbeslut ska doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH hanteras enligt samma rutiner 
och tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor före disputation eller 
licentiatseminarium. 
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Vid utbildningsutskottets sammanträde 2018-01-10, § 9, diskuterades användningen av spikblad på KTH. 
Den information om disputationen som behövs finns numera i DiVA samt i den tryckta avhandlingen. 
Specifika spikblad anses onödiga och bör avskaffas. Den nödvändiga information som hittills funnits på 
spikbladen, ska i fortsättningen finnas på avhandlingens titelblad respektive tryckinformationssida. 

Per Berglund redogör för ärendet. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet ställer sig bakom förslaget och föreslår rektor att avskaffa spikblad för 
doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. 

§ 16 Utbildningens organisering på skolnivå: GA:s, FA:s och PA:s 
ansvarsområden 

 Dnr V-2017-1117, ks-kod 2.2 

Handlingar i ärendet har sänts ut. 

Rektor har uppdragit åt Per Berglund (på uppdrag av rektor ansvarig för utbildningen på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå) att arbeta vidare med förslag till ansvarsområden för GA, FA och PA. 
Arbetet sker inom grupperna för grundutbildningsansvariga (GA) och forskarutbildningsansvariga (FA) 
utifrån förslag i tidigare rapport samt remissynpunkter. 

Katja Grillner redogör för ärendet. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet beslutar att ge prodekanus ett tilläggsuppdrag angående beskrivning av FA:s, GA:s och 
PA:s roller med avseende på kvalitetssäkring och kvalitetsansvar utifrån KTH:s kvalitetssystem för 
utbildning. Uppdraget ska genomföras i samråd med GA- respektive FA-grupp, och förankras i 
utbildningsutskottet. 

§ 17 Rekryteringskommittéernas sammansättning 
Dnr V-2017-0967, ks-kod 1.1 

Med anledning av den nya skolorganisationen som trädde i kraft 2018-01-01 behöver rekryterings-
kommittéernas sammansättning ses över. Vid fakultetsrådets sammanträde 2017-12-20, § 10, utsågs 
ledamöter i vissa rekryteringskommittéer.  

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet beslutar att utse ledamöter i rekryteringskommittéerna för skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad, skolan för industriell teknik och management samt skolan för teknikvetenskap från och 
med 2018-02-08 och tills vidare, dock längst till och med 2019-12-31 (bilaga 3). 

§ 18 Anställningsutskottets sammansättning 
 Dnr V-2017-0975, ks-kod 1.1 

Katja Grillner redogör för förändringar som behöver göras i anställningsutskottets sammansättning. 

Fakultetsrådet beslutar att utse Sören Östlund som ordförande i anställningsutskottet tills vidare, dock 
längst till och med 2019-03-31. 
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§ 19 Docentkommittéer 
 Dnr V-2018-0130, ks-kod 1.1 

Från och med 2018-01-01 så gäller en ny anvisning för docentantagning vilket bland annat innebär att 
fakultetsrådet ska utse ledamöter i skolornas docentkommittéer (fakultetsrådet 2017-12-20, § 12). 

Katja Grillner redogör för ärendet och för skolornas inkomna förslag. 

Fakultetsrådet beslutar att delegera till dekanus att utse ledamöter i skolornas docentkommittéer efter 
uppföljning kring kommittéernas storlek samt ledamöters docentkompetens.  

Vidare beslutar fakultetsrådet att delegera till dekanus att utse ytterligare ledamöter i skolornas 
docentkommittéer vid behov. 

§ 20 Representant till akademisk referensgrupp för hållbar utveckling 
 Dnr V-2018-0131, ks-kod 1.1 

Handlingar i ärendet har sänts ut.  

Vicerektor för hållbar utveckling har sedan 2016 haft en akademisk referensgrupp för hållbar utveckling som 
stöd för arbetet med KTH:s hållbarhetsmål för forskning, utbildning och samverkan. Med anledning av 
skolomorganisationen ändras sammansättningen i den akademiska referensgruppen. Fakultetsrådet ska 
utse en representant och en ersättare i referensgruppen. 

Katja Grillner redogör för ärendet. 

Fakultetsrådet bordlägger ärendet till kommande sammanträde 

§ 21 Rapport från arbetet med pedagogiskt meriteringssystem 

Fakultetsrådet uppdrog vid möte 2017-08-30, § 10, till dekanus och prodekanus att ta fram förslag på hur 
KTH ska gå vidare med frågan om pedagogisk meritering. 

Katja Grillner informerar i ärendet. Därefter följer diskussion. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 22 Rapport från arbetet med kvalitetssäkringssystem för forskning 

Vid fakultetsrådets sammanträde 2017-11-08, § 15, beslöt rådet att initiera utveckling av kvalitetssäkrings-
system för forskning innehållande två komponenter: kontinuerlig uppföljning (årlig, via kvalitetsdialoger) 
samt regelbunden granskning (6-årscykel). Vidare fick dekanus i uppdrag att efter samråd i styrgruppen 
återkomma med uppdragsbeskrivning, tidplan och förslag på sammansättning av projekt- och referensgrupp 
samt internationell rådgivande expertgrupp. 

Katja Grillner informerar i ärendet. Därefter följer diskussion. 



PROTOKOLL 1/18      Sida 
2018-02-07                  8 

Fakultetsrådet 
 

 

Justerares signatur:  
 

 
 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet (bilaga 4). Enligt föreslagen tidplan ska systemet 
utvecklas under 2018. Årlig kontinuerlig uppföljning inleds 2019. Den första regelbundna granskningen 
genomförs 2020. I diskussionen lyftes vikten av att väga in bedömning av utbildningsanknytning i systemet.  

§ 23 Rapport från utbildningsutskottet 

Per Berglund informerar om diskussion som förts med utbildningsdepartementet kring behörighetsgivande 
förutbildning samt om revisionen av ämnesstudieplaner för forskarutbildningen. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 24 Rapport från resursfördelningsutskottet 

Ingen rapport finns från resursfördelningsutskottet. 

§ 25 Rapport från anställningsutskottet 

Ingen rapport finns från anställningsutskottet. 

§ 26 Rapport från fakultetskollegiet 

Katja Grillner informerar om fakultetskollegiets kommande möten. 

Fakultetsrådet noterar informationen till protokollet. 

§ 27 Övriga frågor 

Inga övriga ärenden är anmälda. 

§ 28 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.  
 
Vid protokollet 

 

Anna Höglund Rehn 

Justeras 

 

 

Katja Grillner   Johan Håstad 
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 2017-12-12 
http://intra.kth.se/kth-
informerar/ledningen/protokoll/anstallningsutskottet/anstallningsutskottet-1.29315 

o Utbildningsutskottets sammanträde 2017-12-06, 2018-01-10 
http://intra.kth.se/kth-informerar/ledningen/protokoll/utbildningsutskottet-1.28108  

• Rektors beslut: 

o A-2017-2653 Inrättande av tidsbegränsad adjunkt på konstnärlig grund i arkitektur 

o I-2017-0090 Bitr lektor i kommunikationssystem inrättande av ytterligare en anställning 

o V-2017-1054 Grundprinciper för kvalitetssäkring av utbildning på alla nivåer inklusive 
samverkan 

o V-2017-1082 Hantering av externa studenter på fristående examensarbete 

o V-2017-1092 Omlokalisering av verksamhetsområden ECE-skolan 

o V-2017-1117 Uppdrag till Per Berglund om att förtydliga ansvarsområden för GA FA och PA 

o V-2018-0028 Riktlinje om möten och resor 

o V-2018-0034 Strategiskt partnerskap med Shanghai Jiao Tong University, Kina, 
koordinator 

o VL-2017-0011 Befordran till professor i biomekanik, inr muskelarbetets mekanik (Elena 
Gutierrez Farewik) 

o VL-2017-0038 Befordran till professor i signalbehandling (Joakim Jaldén) 

o VL-2017-0072 Befordran till professor i elektroniksystemkonstruktion (Ingo Sander) 

o VL-2017-0074 Befordran till professor i energiteknik (Björn Laumert) 

o VL-2017-0076 Befordran till professor i tillämpad systembiologi (Lukas Käll) 

o VL-2017-0086 Befordran till professor i genteknologi, inr evolutionär genetik (Peter 
Savolainen) 

o VL-2017-0088 Professor i tillämpad stadsbyggnad komplettering till tidigare beslut om 
inrättande 

o VL-2017-0186 Affilierad fakultet i industriella sakernas internet (Zhibo Pang) 

o VL-2017-0195 Tage Erlanders gästprofessor i matematik, inr dynamiska system (Anatole 
Katok) 

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 VL-2017-0197 Affilierad fakultet i lättkonstruktioner (Mansoor Khurshid) 

o VL-2017-0203 Gästprofessor i grundvattenkemi, inr markkemiska processer (Jon Petter 
Gustafsson) förlängning 

o VL-2018-0011 Gästprofessor i tillämpad plasmafysik (Jón Tómas Gudmundsson) 
förlängning 

• Prodekanus beslut V-2017-1087 kurser fristående studerande ST18 HT18 och VT19 

• Skolchefs beslut E-2017-1334 förordnande av programansvariga 

• Skolchefs beslut E-2017-1336 Översyn av utbildningen på grundläggande och avancerad nivå EECS 

• Skolchefs beslut E-2107-1331 organisation av Skolan för elektroteknik och datavetenskap 2018 

• Skolchefs beslut K-2017-1067 Vice FA på CBH-skolan 

• Skolchefs beslut K-2017-1068 Vice GA på CBH-skolan 

• Anmälningsstatistik Internationella antagningsomgångarna 180116 

• Antagningsstatistik urval2 VT2018 180103 

• VB_ Information om KTH-China Scholarship Council (CSC) 

• UHR:s nyhetsbrev 15 januari 2018 

• Universitetskanslersämbetet: 
o Nytt från Universitetskanslersämbetet 14 december 2017 
o Nytt från Universitetskanslersämbetet 21 december 2017 
o Nytt från Universitetskanslersämbetet 11 januari 2018 
o Nytt från Universitetskanslersämbetet 25 januari 2018 



Fakultetsrådets delegationsordning Beslutad FR 2018-02-07
Bilaga 2

1 (2)

Uppgift Notering

Dekanus
Pro-
dekanus UU AU RK BN RU

Utbildning
Ge förslag till rektor angående utveckling av regelverk och 
riktlinjer rörande utbildning inklusive pedagogisk 
utveckling. X
Avge yttrande till rektor angående antagningsordning för 
utbildning X
Yttra sig till rektor angående övergripande avtal och 
frågor rörande antagning av utbytesstuderande X
Ge förslag till rektor angående övergripande riktlinjer för 
examensarbete X
Yttra sig till rektor angående läsårsindelning X
Utbildning på forskarnivå
Fastställa studieplaner för ämnen på forskarnivå. X
Personal
Besluta om anställningsprofil för anställning som 
professor, lektor, biträdande lektor, adjunkt. X

Besluta om anställningsprofil för anställning som 
adjungerad professor och gästprofessor, om inte särskilda 
skäl för handläggning i fakultetsrådet föreligger X
Besluta om anställningsprofil vid ansökan om befordran 
till professor eller lektor X
Besluta om frågor som avser sakkunnigbedömning vad 
gäller professor, lektor, biträdande lektor, adjunkt. X
Besluta om frågor som avser sakkunnigbedömning vad 
gäller gästprofessor, adjungerad professor, kallelse av 
professor. X
Utse sakkunniga för professor, lektor, biträdande lektor, 
adjunkt X
Utse sakkunniga för anställning som gästprofessor, 
adjungerad professor, kallelse av professor. X
Utse en konstnärlig adjunktskommitté vid tillsättning av 
konstnärlig adjunkt. X

Delegeras till
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Uppgift Notering

Dekanus
Pro-
dekanus UU AU RK BN RU

Delegeras till

Utse sakkunniga i samtliga typer av befordringsärenden X
Besluta om vilka ansökningar om befordran som det är 
uppenbart obehövligt att sakkunniggranska X
Ge förslag om anställning av forskarassistent vid en 
sökande X
Lämna förslag till rektor på person att anställa som 
professor, adjungerad professor och gästprofessor. X

Lämna förslag till rektor på beslut angående ansökan om 
befordran från lektor till professor. X X

Om AU finner att det är uppenbarligen 
obehövligt för BN att pröva ärendet kan AU 
lämna förslag på beslut i ett tidigare skede 
av handläggningen

Lämna förslag till skolchef på person att anställa som 
lektor och biträdande lektor. X

Lämna förslag till skolchef på beslut angående ansökan 
om befordran från biträdande lektor till lektor och från 
adjunkt till lektor. X X

Om AU finner att det är uppenbarligen 
obehövligt för BN att pröva ärendet kan AU 
lämna förslag på beslut i ett tidigare skede 
av handläggningen

Övrigt
Utse sakkunniga för docenttitel X
Utse kommitté för lärarprov vid prövning av 
docentkompetens. X
Pröva docentkompetens X
Anta docent X
Utfärda docentbevis X
Besluta på rådets vägnar i de ärenden som ankommer på 
fakultetsrådet och som inte är av sådan art att 
prövningen bör ankomma på rådet X

Utbildningsutskottet UU
Anställningsutskottet AU
Rekryteringskommitté RK
Befordringsnämnden BN
Resursfördelningsutskottet RU
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Rekryteringskommittéer från och med 2018-02-08 
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 
Ordförande Anders Karlström, professor 

Vice ordförande Anna Jensen, professor 

Lärarrepresentanter Björn Berggren, lektor 
Anders Bergström, lektor 
Folke Björk, professor 
Vania Ceccato, professor 
Vladimir Cvetkovic, professor 
Karin Edvardsson Björnberg, lektor 
Hélène Frichot, lektor 
Nicole Kringos, professor 
Jonathan Metzger, lektor 
Jenny Paulsson, lektor 
Cecilia Sundberg, lektor 
Nina Wormbs, lektor 

Skolan för industriell teknik och management (ITM) 
Ordförande Pär Jönsson, professor 

Vice ordförande Natalia Skorodumova, professor 

Lärarrepresentanter Terrence Brown, lektor 
Lars Geshwind, lektor 
Sara Ilstedt Hjelm, professor 
Andrew Martin, professor 
Amir Rashid, lektor 
Semida Silveira, professor 
Anders Tilliander, lektor 
Martin Törngren, professor 
Pernilla Ulfvengren, lektor 
Lihui Wang, professor 
Magnus Wiktorsson, professor 

Skolan för teknikvetenskap (SCI) 
Ordförande Anna Delin, professor (beslut FR 2017-12-20) 

Vice ordförande Elena Gutierrez Farewik, professor (beslut FR 2017-12-20) 
Sebastian Lourdudoss, professor (beslut FR 2017-12-20) 

Lärarrepresentanter Danijela Damjanovic, lektor 
Elias Jarlebring, lektor 
Edwin Langmann, professor 
Ayse Atac Nyberg, professor 
Valdas Pasiskevicius, professor 
Lisa Prahl Wittberg, lektor 
Jonas Weissenrieder, lektor 
Mats Åbom, professor  
Mats Bengtsson, professor, EECS 
Cecilia Williams, professor, CBH 

För övriga kommittéer se fakultetsrådets protokoll 2017-12-20. 
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Kvalitetssäkringssystem för forskning 

Tidplan 
• Utveckling av grundprinciper för rektorsbeslut – juni 2018 

• Utveckling av riktlinjer för kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning – dec 2018 

• Genomförande av kontinuerlig uppföljning år 1 – 2019 

• Genomförande av regelbunden granskning (RAE) - 2020 

Projektplanering – tre olika processer 

• Ansvar för utvecklingen av kvalitetssystem för forskning (projekt under 2018) - inkluderar 
grundprinciper, riktlinjer och övergripande planering för hur kontinuerlig uppföljning och 
regelbunden granskning ska sjösättas. UF/RO/PLU+ - FR 

• Framtida förvaltning av kvalitetssystemet, d.v.s. hur ser verksamhetsstödet ut för kvalitetssystemet 
UF/RO/PLU/Skolor - FR 

• Genomförande av regelbunden granskning ’RAE’ 2020 UF/RO – Vicerektor för forskning 

Uppdragsbeskrivning - utkast 

• Bereda och projektleda utvecklingen av kvalitetssystemet. 

• Underlag till rektorsbeslut gällande grundprinciper för kvalitetssystem för forskning. 

• Kontinuerlig uppföljning - förslag till effektivt system för kontinuerlig uppföljning som fångar 
forskningens utveckling på avdelningsnivå och skolnivå och förändringar som kan kopplas till 
kvalitet (försämrad/förstärkt).  

• Regelbunden granskning – forskningsutvärdering - förslag till generellt upplägg för cykliskt 
återkommande forskningsutvärderingar. En koppling till systemet för kontinuerlig uppföljning ska 
finnas på så sätt att material från tidigare års uppföljningar inarbetas som underlag till 
utvärderingen. Riktlinjer ska tas fram. 

Systemet ska: 

• linjera väl med Universitetskanslersämbetets krav och nationella mål, 

• vara kvalitetsdrivande och ge underlag för strategiska beslut i enlighet med KTH:s utvecklingsplan, 

• samordnas med förvaltningens arbete med årliga indikatorrapporter, 

• samordnas med KTH:s strategiska arbete med internationell ranking, 

• ta stöd i befintliga digitala uppföljningssystem (och ställa krav på utveckling av dessa), 

• utöver kvantitativa faktorer kunna fånga vissa mjukare faktorer som arbetsmiljö, etik och 
integritetsfrågor, 

• integrera samverkansaspekter, 

• fungera för olika typer av forskningsverksamhet d.v.s. även industrinära, konstnärlig etc. 
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