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Utbildningsnämnden  

Datum för mötet: 2020-01-29 
 

Närvarande (beslutande): Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning 
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 
Christina Divne 
Lars Geschwind 
Maria Håkansson 
Elling Jacobsen 
Anna Jerbrant 
Gunnar Tibert 
Filip Axelsson 
Oscar Stenström 
 

Närvarande (övriga): Karin Almgren, sekreterare 
Margareta Karlsson  
Carina Kjörling  
Arjann Akbari, § 6 
Fredrik Hammarström, § 6 
Caroline Boivie Ekstrand, § 6 
 

Frånvarande: Kasra Khatami Mashhadi 
 

  
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till utbildningsnämnden. Särskilt välkomnas 
Lars Geschwind, Filip Axelsson och Oscar Stenström som tillträtt som ledamöter från 1 januari 
2020. 

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

§ 3 Fastställande av föredragningslista 
a) Processer kring rekrytering (Anna Jerbrant) 

Formalia kring röstning och beslutsförhet diskuteras kort innan föredragningslistan fastställs. 

§ 4 Protokoll från föregående möte 
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
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 PROTOKOLL  Datum  Diarienummer 
Utbildningsnämnden  2020-01-29  V-2020-0102 

     

§ 5 Arbetsprocesser för EM+ och EIT 
V-2019-0904 

Vicerektor för utbildning har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå mer transparent 
hantering av EIT och EM+ samt att ta att fram förslag till direktiv vad gäller KTH:s framtida 
förhållningssätt avseende spår inom masterprogram. Anna Jerbrant och Carina Kjörling 
presenterar gruppens förslag på arbetsprocesser och de frågeställningar som är kvar att lösa.  

Mötet är positivt till de föreslagna arbetsprocesserna för EM+ och EIT.  

Utbildningsnämnden rekommenderar att organisationens (skolornas) kapacitet för att ge 
den föreslagna utbildningen lyfts fram tydligare under processens gång och att vissa 
formuleringar ses över.  

Mötet delar arbetsgruppens uppfattning om att frågan om hur spår och inriktningar ska 
definieras och användas bör utredas ytterligare. 

Utbildningsnämnden rekommenderar ordförande att tillsätta en arbetsgrupp för att ta 
fram förslag på regler för när spår och inriktningar kan inrättas och vilka konsekvenser detta 
skulle få för verksamheten. Gruppen bör också lämna förslag på processer för inrättande av spår 
och inriktningar. Arbete bör kunna rapporteras till utbildningsnämndens möte i juni. 

§ 6 Förslag på urval av antagningsstatistik 
V-2019-1011 

Utbildningsnämnden diskuterade vid sitt möte i oktober 2019 vilken antagningsstatistik som 
utbildningsnämnden behöver för sitt arbete. Arjann Akbari och Fredrik Hammarström 
presenterar ett förslag som tagits fram utifrån nämndens diskussion. 

Utbildningsnämnden rekommenderar att data för samtliga utbildningar i 
antagningsomgången tas med i presentationen.  

Utbildningsnämnden önskar att även fortsättningsvis få en årlig dragning av 
antagningsstatistik med möjlighet till diskussion och eventuell ytterligare analys utifrån mötets 
önskemål.  

§ 7 Allmän studieplan för forskarutbildningsämnet teknisk mekanik 
Utbildningsnämnden diskuterade allmänna studieplaner i allmänhet på sitt möte i november 
2019. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över processer och mallar (V-2019-1067). Mötet 
menade att allmänna studieplaner och programbeskrivningar ska hanteras löpande i nämnden 
medan gruppens arbete pågår. En förutsättning för att hantera dokumenten bör dock vara att 
rätt mallar används. Skolan för teknikvetenskap har inkommit med begäran om revision av 
allmän studieplan för forskarutbildningsämnet teknisk mekanik. 

Utbildningsnämnden diskuterar den inkomna allmänna studieplanen och den tillsatta gruppens 
arbete. Diskussionen landar i att en fortsatt dialog mellan arbetsgruppen och FA vid SCI-skolan 
skulle kunna vara en väg framåt i arbetet. Vice ordförande, som leder gruppens arbete, 
kontaktar SCI-skolan.  
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 PROTOKOLL  Datum  Diarienummer 
Utbildningsnämnden  2020-01-29  V-2020-0102 

     

§ 8 Studentbemötande vid KTH 
V-2020-0011 

På föregående möte hölls en inledande diskussion om likvärdigt studentbemötande på KTH. 

Mötet diskuterar områden där studentbemötandet skulle kunna förbättras och bli mer 
likvärdigt. Ytterligare kartläggning av olika studentärenden behövs och THS ombeds att 
återkomma i frågan till ett möte under våren. 

§ 9 Breddad rekrytering 
V-2020-0100 

Ordförande berättar om en sammanställning av olika initiativ för breddad rekrytering som 
genomförts vid KTH. Sammanställningen har tagits fram inom EDO/GVS och alla skolor har 
erbjudits att medverka. Breddad rekrytering är en prioriterad fråga för KTH. 

Utbildningsnämnden rekommenderar ordförande att tillsätta en arbetsgrupp för att 
fortsätta arbetet med breddad rekrytering. 

§ 10 Övrig fråga 
a) Processer kring rekrytering (Anna Jerbrant) 

Frågor om vem som fattar beslut angående nationell och internationell rekrytering lyfts. 
Skolorna ombeds att leverera olika typer av material men det är ibland svårt att se syftet 
eller det större sammanhangenet.  

Utbildningsnämnden rekommenderar att personal från nationell och 
internationell rekrytering bjuds in till grundutbildningsutskottet. Eventuellt kan mötet 
samordnas med utbildningsadministrativa utskottet.  

§ 11 Mötet avslutas 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

Vid protokollet 

 
 

  

   
Karin Almgren, sekreterare 
 
Justeras 

  

   

   
Leif Kari 
Ordförande 

 Maria Håkansson 
Justerare 
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