PROTOKOLL: 5/20

Datum: 2020-06-02

Diarienummer: V-2020-0102

Utbildningsnämnden
Datum för mötet:

2020-06-02

Närvarande (beslutande):

Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus
Christina Divne
Lars Geschwind
Maria Håkansson
Elling Jacobsen
Anna Jerbrant
Joakim Lilliesköld
Gunnar Tibert
Filip Axelsson
Oscar Stenström
Gloria Samosir

Närvarande (övriga):

Karin Almgren, sekreterare
Alice Eklund
Margareta Karlsson
Carina Kjörling
Katarina Jonson Berglund, t o m ½ § 10
Agnes Berg (tillträdande studentrepresentant), fr o m § 6
Johan Gerdin, t o m § 5

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till utbildningsnämndens möte som hålls via det
digitala mötesverktyget Zoom.

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

§ 3 Föredragningslista
Ingen övrig fråga anmäls.

§ 4 Protokoll från föregående möte
Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerares signatur:
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§ 5 Riktlinje om examination – information om pågående arbete
V-2020-0650
Johan Gerdin ger bakgrunden till ett pågående arbete kring riktlinje om kurser, betygssystem och
examination inom ledningskansliet. Ett utkast till riktlinje, som samlar reglerna kring examination,
har under våren 2020 arbetats fram. Riktlinjen är tänkt att omfatta samtliga utbildningsnivåer.
Inför fortsatt beredning under hösten 2020 behövs genomläsning av två eller tre erfarna lärare.
Christina Divne, Maria Håkansson och Anna Jerbrant åtar sig att lämna kommentarer senast sista
augusti 2020.

§ 6 Planeringsförutsättningar 2021
Ordförande informerar kort om utvecklingen av platstilldelningen till KTH. Förslag på fördelning
av platser har gått på remiss till skolorna.

§ 7 Läsårets förläggning läsåret 22/23
V-2020-0444
Ett läsårs indelning fastställs av rektor senast i juni två år före det aktuella läsåret. Förslag på
läsårets förläggning har tagits fram inom det gemensamma verksamhetsstödet och diskuterades på
utbildningsnämndens förra möte. Enligt mötets önskemål har en jämförelse mellan läsår med olika
förläggning genomförts med avseende på genomströmning, men utfallet är inte entydigt.
THS har haft ytterligare möjligheter att inhämta synpunkter från studenter och förordar efter detta
Förslag 1 som innebär att omtentaperioden förläggs i läsperiod 4 efter påsk. Efter diskussion enas
mötet om att rekommendera Förslag 1.
Utbildningsnämnden tillstyrker Förslag 1 Läsårsindelning 22/23 och rekommenderar rektor
att fatta beslut.

§ 8 Kvalitetsdialogerna 2020
Prodekanus har sammanställt ett material utifrån skolornas rapporter och berättar om
erfarenheterna från vårens kvalitetsdialoger. Skolorna ser flera gemensamma förbättringsområden.
Bland annat lyfts jämställdhetsintegrering av utbildningen samt struktur, utbud och resurssättning
inom forskarutbildningen.
Ordförande tackar för genomgången.

§ 9 Masterprogram i entreprenörskap och innovationsledning
På föregående möte i utbildningsnämnden presenterades ett förslag om övergång från ett ettårigt
till ett tvåårigt masterprogram inom entreprenörskap och innovationsledning.
Utbildningsnämnden lämnade synpunkter och diskussionen bordlades till dagens möte.
Anna Jerbrant informerar om att ITM avvaktar med inrättandet av ett nytt program. Det befintliga
programmet fungerar bra och med en uppskjuten övergång till ett tvåårigt program kan skolan
invänta ett pågående KTH-gemensamt arbete kring masterprogram och spår (V-2019-0904).

§ 10 Utbildningens digitalisering
Den omfattande förändring av utbildningsförutsättningar som orsakats av covid-19-pandemin har
lett till en snabbt ökad digitalisering av utbildningen.
Justerares signatur:
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Mötet diskuterar hur KTH ska fortsätta arbeta för att ta tillvara erfarenheter av de undervisningsoch examinationsformer som utvecklats och testats under våren 2020. Bland annat diskuteras ökat
arbete med lärarlag och behov av långsiktig strategi och planering. Diskussionen bör fortsättas
under kommande möte.

§ 11 Inrättande av nya behörighetsgivande utbildningar
Inom ramen för regeringens krispaket för att öka möjligheter till vidareutbildning och omställning
har KTH tilldelats drygt 700 nya platser för behörighetsgivande utbildning hösten 2020. Nya
utbildningar planeras för att kunna ta emot de studerande.
Sebastiaan Meijer, vice skolchef vid CBH och prefekt vid institutionen för medicinteknik och
hälsosystem, projektleder satsningen och berättar om de två nya utbildningar som planeras.
Utbildningarna ska till stora delar ges på distans.
Ordförande tackar för genomgången.

§ 12 Kommande möten i utbildningsnämnden
Möten under höstterminen 2020 planeras till 19 augusti, 16 september, 15 oktober, 18 november
och 16 december, samtliga kl 9-12.
Möten under vårterminen 2021 planeras till 5 februari, 12 mars, 14 april, 10 maj och 4 juni,
samtliga kl 9-12.

§ 13 Övrig fråga
Ingen övrig fråga anmäld.

§ 14 Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet

Vid protokollet

Karin Almgren, sekreterare

Leif Kari, ordförande

Lars Geschwind, justerare

Justerares signatur:

3

