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Beslutsorgan
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden
Datum för mötet:

2019-10-23

Närvarande (beslutande):

Leif Kari, ordförande, vicerektor med ansvar för utbildning
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus, tom § 6
Christina Divne
Elling Jacobsen
Anna Jerbrant, utom §7
Joakim Lilliesköld
Gunnar Tibert
Arvid Nilsson

Närvarande (övriga):

Karin Almgren, sekreterare
Alice Eklund
Margareta Karlsson
Caroline Boivie Ekstrand, §§ 7-8
Karin Hellmalm, §§ 7-8

Frånvarande:

Lena Gumaelius
Maria Håkansson
Kasra Khatami Mashhadi
Studentrepresentant (ännu inte utsedd av THS)

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till utbildningsnämnden.

§ 2 Utseende av justerare
Arvid Nilsson utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet från dagens möte.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
Kajsa Beckman har fått förhinder och därför föredras § 7 i stället av Caroline Boivie Ekstrand.
Därmed fastställs föredragningslistan.

§ 4 Protokoll från föregående möte
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
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§ 5 Information och återkoppling från kvalitetsdialogerna (VT19) och
skoldialogerna (HT20)
Sofia Ritzén berättar om erfarenheterna från genomgångna. Formerna kommer att ändras något
till nästa år, bland annat planeras kvalitetsdialogerna ske något tidigare.
Mötet diskuterar bland annat kring att det är viktigt att disponera tiden under dialogerna så att
alla områden hinner diskuteras, att de workshops som hölls innan kvalitetsdialogerna var
givande och att det är viktigt att fortsätta arbetet med att sprida goda exempel mellan skolorna.

§ 6 Utbildningens IT-stöd - workshop
V-2019-0865
Joakim Lilliessköld leder en workshop kring utbildningens IT-stöd. Mötet diskuterar bland
annat kring behovet av en långsiktig plan för utbildningens IT-stöd kopplad till KTH:s
långsiktiga mål och behovet av stöd för lärare i användningen av digitala verktyg.

§ 7 Antagningsordningen
V-2019-1003
Caroline Boivie Ekstrand och Margareta Karlsson berättar om föreslagna ändringar i
antagningsordningen. Justeringar gjorts med hänsyn till den nya förvaltningslagen och regler
för behörighetsgivande utbildning har lyfts in i antagningsordningen. För utbildning på
forskarnivå har redan fattade beslut rörande antal annonseringstillfällen, särskild behörighet
(krav på engelska 6 eller motsvarande) och arbetsgång vid antagning och anställning av
doktorand lyfts in.
Mötet diskuterar kring uppföljning av studenter som antas via matte-fysikprovet. För
forskarutbildningen diskuterar mötet en formulering om grunden för beslut om målexamen och
enas om att ett förtydligande är lämpligt.
Utbildningsnämnden föreslår att formuleringen ”Grunden för beslut om målexamen ska
vara projektets omfattning.” förtydligas till ”Grunden för beslut om målexamen ska vara
projektets omfattning och dess koppling till målen för respektive examen.”. Nämnden har i
övrigt inga synpunkter på förslaget till antagningsordning.

§ 8 Antagningsstatistik
V-2019-1011
Caroline Boivie Ekstrand och Karin Hellmalm presenterar kortfattat årets antagningsstatistik.
Mötet diskuterar vilken antagningsstatistik som behövs för uppföljning. Bland förslagen finns
att utvärdera längre tidsserier, jämförelser med andra lärosäten och större fokus på trendbrott.
Ibland kan särskild uppföljning behövas för valda områden. Enligt förslag från Caroline Boivie
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Ekstrand enas mötet om att EDO till nästa höst tar fram data utifrån mötets synpunkter för
fortsatt diskussion.

§ 9 Övrig fråga
Ingen övrig fråga anmäld.

§ 10 Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren, sekreterare

Justeras

Leif Kari
Ordförande

Arvid Nilsson
Justerare
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