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Beslut om utdelning av årets EECS-pris 2020 

Beslut 

Årets EECS-pris med temat ”årets impact-kurs” tilldelas kursen DD1393 Mjukvarukonstruktion. Priset 

mottas av Dena Hussain och Björn Thuresson.  

Motivering: 

Kursen DD1393 Mjukvarukonstruktion som leds av Dena Hussain och Björn Thuresson erhåller 
priset för sin förmåga att skapa samverkan mellan svenska organisationer och studenter, detta 
genom att få eleverna att lösa verkliga problem i projekt som tillhandahålls av svenska 
organisationer. Projekten tillsammans med gästföreläsningar och mentorskap har förbättrat skolans 
kontaktnät avsevärt och med många framgångsrika projekt rapporterade i svenska nyheter har det 
också uppmärksammat skolans utbildningsverksamhet väsentligt. 

  

Ärendet 

Genom beslut J-2020-0754 reviderades priset årets EECS-person till årets EECS-pris.  

Temat för 2020 års utdelning är ”årets impact-kurs” och ska gå till en kurs på kandidat- eller 

masternivå som: 

 genom att ha involverat organisationer utanför akademien i kursen har gjort impact i samhället 

och/eller 

 medverkat till att förbättra EECS-skolans externa relationer och synliggjort vårt arbete. Detta 

kan ha skett t.ex. i projekt, med gästföreläsningar eller mentorer.  

Nomineringen har varit tillgänglig för skolans institutioner, avdelningar och verksamhetsstöd. De 

inkomna nomineringarna har granskats och rangordnats av skolans impactansvariga Robert 

Lagerström och Wouter van der Wijngaart.  

Detta beslut har fattats av skolchef Jens Zander efter föredragning av Ann Lantz. 

Kungl. Tekniska högskolan 
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{{Sig_es_:signer2:signature                           }} 

 Skolchef, Jens Zander 

 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Ann Lantz, vice skolchef och 

grundutbildningsansvarig 

 

Sändlista 

För åtgärd: Dena Hussain,  

Björn Thuresson,  

Kopia till: EECS-skolan 
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2020-05-20

https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGFynT6n6HeNsQDxSlSBxESG5xLuCW5id
https://kthsign.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGFynT6n6HeNsQDxSlSBxESG5xLuCW5id


KTH: internt beslut med e-signatur: J-2020-1128
Beslut om utdelning av årets EECS-pris 2020
Slutgiltig revideringsrapport 2020-05-20

Skapad: 2020-05-20

Av: Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAAGFynT6n6HeNsQDxSlSBxESG5xLuCW5id

”KTH: internt beslut med e-signatur: J-2020-1128 Beslut om utd
elning av årets EECS-pris 2020” – historik

Dokumentet skapades av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
2020-05-20 - 12:56:01 GMT– IP-adress: 130.229.161.92

Dokumentet skickades med e-post till Ann Lantz (alz@kth.se) för signering
2020-05-20 - 12:56:05 GMT

E-postmeddelandet har visats av Ann Lantz (alz@kth.se)
2020-05-20 - 13:03:01 GMT– IP-adress: 2.249.109.172

Dokumentet har e-signerats av Ann Lantz (alz@kth.se)
Signaturdatum: 2020-05-20 - 13:04:26 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 2.249.109.172

Dokumentet skickades med e-post till Jens Zander (jenz@kth.se) för signering
2020-05-20 - 13:04:27 GMT

E-postmeddelandet har visats av Jens Zander (jenz@kth.se)
2020-05-20 - 14:13:47 GMT– IP-adress: 87.96.226.78

Dokumentet har e-signerats av Jens Zander (jenz@kth.se)
Signaturdatum: 2020-05-20 - 14:14:01 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 87.96.226.78

Dokumentet skickades med e-post till Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se) för ifyllnad
2020-05-20 - 14:14:03 GMT

Formuläret har fyllts i av Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se)
Datum för ifyllnad av formulär: 2020-05-20 - 14:16:42 GMT - Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.161.92

Signerat dokument har skickats med e-post till Elina Bjurbäck (elinabj@kth.se), Ann Lantz (alz@kth.se),
registrator@kth.se och Jens Zander (jenz@kth.se)
2020-05-20 - 14:16:42 GMT


		2020-05-20T07:17:48-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




