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Programbeskrivning för Arkitektur 

Programbeskrivning doktorsprogram 

Fastställd av fakultetsrådet/utbildningsutskottet: 2010-11-30 (Fakultetsnämnden) 
Reviderad: 2018-09-26 

Programmets namn på svenska och med översättning till engelska 
Ange även om programmet har inriktningar. 

Arkitektur (Architecture) 

Kort beskrivning av ämnesområde och innehåll 
Ange vilka ämnen på forskarnivå som ingår i programmet. Allmänna studieplaner för ingående ämnen bifogas 
till programbeskrivningen. 

Forskningen och utbildningen på forskarnivå som bedrivs i arkitektur vid KTH förvaltar, utvecklar och 
kommunicerar kunskap om arkitektur. Ämnet behandlar arkitekturens begrepp och teorier och dessas 
relation till projekteringen och utformningen av den byggda miljön. Ämnet arkitektur på KTH 
innefattar fyra inriktningar: arkitekturteknik, arkitekturens historia och teori, kritiska studier i 
arkitektur och stadsbyggnad.  

Programmets organisation 
Programråd (ange vilka funktioner som ingår, inte personer), programansvarig, studentrepresentation etc.  

För doktorsprogrammet Arkitektur ska det finnas en programansvarig, samt ett programråd i vilket 
representanter för respektive inriktning ingår samt studentrepresentant. 

Kurser 

Kursutbud 
Beskriv programmets kursutbud, vilka ämnesområden som ska täckas in och hur ett relevant kursutbud 
säkerställs. 

Kursmoment kan bestå av föreläsningar, litteraturstudier och problemlösning samt aktivt deltagande i 
seminarier och konferenser. De fyra inriktningarna inom ämnet arkitektur på forskarnivå har skilda 
specifikationer gällande kurskrav. Kurser kan studeras inom institutionen eller i samverkan med 
andra nationella och internationella forskningsinstitutioner. 

Huvuddelen av kursernas kunskapsinnehåll ska i allmänhet inhämtas i utbildningens på forskarnivå 
inledande del. Kursdelen kan även innehålla medverkan vid genomförande av forskningsaktiviteter 
som förbereder den studerande för självständigt arbete som forskare. 

Kurserna ska studeras i enlighet med den individuella studieplanen, som bygger på en 
överenskommelse mellan studerande och huvudhandledare. 

Det krävs för doktorsexamen att de obligatoriska kurserna enligt ämnesstudieplanen om 37,5 hp 
genomförs. Dessutom ska en inriktningsspecifik grundkurs om 7,5 hp läsas. För licentiatexamen ska 
30 hp av de obligatoriska kurserna ingå, däribland den inriktningsspecifika grundkursen.  

Kvalitetssäkring och uppföljning av programmets kurser 
Ange hur programmets kurser följs upp och hur kvalitetssäkring av kurserna sker. 

Den programansvariges huvuduppgift är att ansvara för att studieplanen för ämnet på forskarnivå är 
aktuell; ansvara för att det kommer fram ett kursutbud i enlighet med studieplanen; att följa 
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utvecklingen inom doktorsprogrammet och att initiera åtgärder som är nödvändiga för att utveckla 
programmet. En översyn av kursutbudet ska göras minst en gång/år.  

Stöd för ingående ämnens måluppfyllelse förutom kurser 
Organiserade aktiviteter förutom kurser, t.ex. seminarieserier och workshops. 

Minst en gång per termin kallar den programansvarige till ett möte med programrådet. Syftet med 
dessa möten är att följa upp och stämma av gjorda och kommande aktiviteter och kurser inom 
doktorsprogrammet. 

Tillsammans med programrådet gör den programansvarige överväganden om rekrytering, 
genomförande, genomströmning och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Beskrivning av det kontinuerliga, systematiska kvalitetsarbetet 
Beskriv de regelbundna utvärderings- och utvecklingsaktiviteterna. 

Programmets utbildningsmiljö kommer att följas upp genom utvärderingar av programmets kurser, 
seminarier, handledarkurser och upplägg. 
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