PROTOKOLL

Datum
2019-12-18

Diarienummer
V-2019-0800

Beslutsorgan
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden
Datum för mötet:

2019-12-18

Närvarande (beslutande):

Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning, from §6
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus
Christina Divne
Anna Jerbrant
Joakim Lilliesköld
Gunnar Tibert
Arvid Nilsson

Närvarande (övriga):

Karin Almgren, sekreterare
Alice Eklund, från §7
Katarina Jonson Berglund
Margareta Karlsson
Carina Kjörling
Filip Axelsson, tillträdande studentrepresentant
Oscar Stenström, tillträdande studentrepresentant

Frånvarande:

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

§ 1 Sammanträdet öppnas
Vice ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till utbildningsnämnden. Särskilt
välkomnas Filip Axelsson och Oscar Stenström som tillträder som studentrepresentanter från
1 januari 2020.

§ 2 Utseende av justerare
Joakim Lilliesköld utses att, tillsammans med vice ordförande och ordförande, justera
protokollet från dagens möte.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
Ingen övrig fråga anmäls och därmed fastställs föredragningslistan.

§ 4 Protokoll från föregående möte
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
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§ 5 Åtgärder för att fler lärare ska läsa 15 hp högskolepedagogik
KTH strävar efter att lärare vid KTH ska ha läst minst 15 hp högskolepedagogik. Utifrån
kvalitetsdialogerna våren 2019 har frågan om hur andelen lärare som har minst 15 hp
högskolepedagogiska kurser kan ökas förts till vicerektor för utbildning som nu lyfter frågan till
utbildningsnämnden.
Flera ledamöter menar att kravet om 15 hp högskolepedagogik har varit positivt. Mötet önskar
ett klargörande om vilken uppföljning som är möjlig i dagsläget och av hur mallar för löne- och
medarbetarsamtal ser ut. PA-nätverket är ett lämpligt forum för fortsatt diskussion.

§ 6 PA:s möjlighet att påverka metodik etc för kurser
V-2020-0006
Tidigare utbildningsutskott förde frågan om tydligare formulerade mandat för PA, GA och FA
till utbildningsnämnden och menade att de delar av rapporten från arbetsgruppen för
beskrivningar över GA:s, FA:s och PA:s uppdrag (V-2017-0216) som inte tagits vidare till
riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskartbildningsansvarig och
programansvarig (nu i riktlinje om utbildningens organisation) bör lyftas upp igen. De
begränsade möjligheterna för PA att påverka metodik, bemanning etc för kurser som ges vid den
egna skolan och andra skolor sågs också som problem under kvalitetsdialogerna våren 2019.
Mötet diskuterar bland annat kring PA:s ansvar för att tydliggöra och informera om
programmets organisation för kommunikation och information kring programfrågor mellan
lärare som undervisar på programmet. Lärares ansvar att delta i länkmöten och andra
programaktivitet behöver tydliggöras. Mötet menar därför att KTH:s styrdokument om
utbildningens organisation bör utvecklas.
Ordförande ber mötesdeltagarna komma med förslag till utveckling av riktlinje om
utbildningens organisation i god tid inför mötet 4 mars 2020.

§ 7 Kompetenskrav för huvudandledare
V-2020-0009
Det har framkommit att KTH:s krav på huvudhandledare i riktlinje om utbildning på
forskarnivå kan tolkas på olika sätt vilket tidigare diskuterats på forskarutbildningsutskottet
(2019-12-04).
Mötet diskuterar kring vilka krav som bör gälla. Mötet enas om att formuleringarna av krav för
huvud- och bihandledare behöver ses över men att effekterna av att ändringar behöver utredas
vidare innan beslut tas. Därutöver bör KTH:s regler för docent ses över.
Utbildningsnämnden rekommenderar fakultetsrådet att se över reglerna i anvisning
om antagning som docent.
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§ 8 Studentbemötande vid KTH
V-2020-0011
Vicerektor för utbildning ska enligt uppdrag från kvalitetsdialogen arbeta för att studenter blir
bemötta på ett likvärdigt sätt inom KTH ”Ett KTH”.
Mötet diskuterar olika områden för studentbemötande hur och arbetet för ett mer likvärdigt
bemötande bör struktureras. Mötesdeltagarna ombeds att ta med förslag på sådana områden i
tid utbildningsnämndens möte 29 januari då ärendet föreslås tas upp till fortsatt diskussion.

§ 9 Övrig fråga
Ingen övrig fråga anmäld.

§ 10 Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna för terminen. Särskilt tackas Arvid Nilsson som nu fullgjort sitt
år som studentrepresentant i utbildningsnämnden. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Karin Almgren, sekreterare

Justeras
§§ 1-5

§§ 6-10

Sofia Ritzén
Vice ordförande

Leif Kari
Ordförande

Joakim Lilliesköld
Justerare
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