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Skolan för Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa söker
programansvariga för:
•

Masterprogrammet i teknik, arbete och hälsa (TTAHM)

•

Masterprogrammet i idrottsteknologi (TIDTM)

•

Masterprogrammet i medicinsk teknik (TMLEM)

•

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (TIMEL)

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) söker nya programansvariga (PA) för ovanstående
program bland skolans alla lärare (alla med lärartjänst kan söka samtliga PA-uppdrag, men för
masterprogrammen prioriteras sökande med doktorsexamen). Uppdraget som programansvarig
beslutas på fyra år i taget, kommande mandatperiod är 2019 - 2022.
Arbetsbeskrivning
En PA:s arbetsuppgifter innefattar, men är inte begränsat, till följande:
•

Utveckling: Kontinuerligt programutvecklingsarbete utifrån examens- och programmålen,
delta vid möten med grundutbildningsansvarig, andra PA, programhandläggare,
studievägledare, lärare och studentrepresentanter, delta vid skolans grundutbildningsmöten, förbereda inför och delta vid interna och externa programutvärderingar,
etc.

•

Genomförande: Bedöma och meritvärdera ansökningar från internationella studenter
inklusive stipendienomineringar (gäller endast för masterprogrammen), ta emot nya
studenter, arrangera programråd, uppdatera utbildningsplaner (en gång per år), upprätta
och besluta om studieplaner för in- och utresande utbytesstudenter (inkl.
dubbeldiplomstudenter), tillgodoräkna kurser (kontinuerligt), samverka med andra PA vid
studenters programbyte, möten med studenter inom PA:s program för akademisk
vägledning, skriva diverse intyg och referensbrev, etc.

•

Rekrytering: Uppdatera information på programmets webbplats och i tryckt material,
representera programmet vid rekryteringsmässor, delta i organisationen av studiebesök för
internationella studentgrupper, etc.
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Ansökan
Den som är intresserad av att bli PA för något/några av de aktuella programmen ska skicka en
kortfattad ansökan innehållande:
•

Nuvarande anställning: Ämne och avdelning.

•

Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser.

•

Vilka möjligheter och utmaningar som Ni ser med att vara PA för sökt program.

till CBH-skolans grundutbildningsansvarig (gruansv@cbh.kth.se) senast den 11 november 2018.

Beskrivning av processen för att utse en ny programansvarig på CBH-skolan
Utlysningen skickas ut till alla skolans lärare. Det tydliggörs att det är möjligt att föreslå kandidater
eller att anmäla intresse.
Efter att svarstiden gått ut:
1.

Grundutbildningsansvarig samlar en liten rådgivande grupp för att värdera ansökningarna. I
gruppen ska båda könen finnas representerade. En studentrepresentant ska ingå i gruppen.
Vid behov kallar gruppen kandidater till intervju för att ställa kompletterande frågor.

2. Grundutbildningsansvarig framför den rådgivande gruppens förslag på ny programansvarig till
skolchefen genom ett utkast på beslut. Personerna i den rådgivande gruppen ska alla vara
närvarande när beslutet skrivs på.

2 (2)

