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Programbeskrivning för Industriell produktion 

Programbeskrivning doktorsprogram 

Fastställd av fakultetsrådet/utbildningsutskottet: 2011-01-25 (fakultetsnämnden) 
Reviderad: 2018-06-13 

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

Industriell produktion (eng. Production Engineering) 

Programmet har inga inriktningar. 

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

Forskarutbildningsämnet är Industriell produktion. Doktorsprogrammet handlar om de 
flesta centrala områden inom dagens produktionsutveckling och tillverkningsprocesser med 
nära anknytning till den tillverkande industrin.  

Forskarutbildningsämnet är mångdisciplinärt och innefattar kunskap och kompetens inom 
tillverkningsprocesser, robotik, dator- och informationsteknologi, styrsystem, mätteknik, 
systemutveckling och systemanalys. 

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

Programmet är formellt sett underställt ITM:s skolchef och forskarutbildningsansvarig 
(FA) och delar i stor utsträckning administrativa processer med ITM:s övriga 
doktorprogram. Programmet leds av en programansvarig (DA). DA skall uppfylla 
KTH:s krav för att kunna fungera som huvudhandledare och bör själv vara aktiv som 
forskare och huvudhandledare. DA är ledamot av skolans Forskarutbildningsutskott 
(FU) och leder programrådet. 

Samtliga huvudhandledare kopplade till programmet ingår i programrådet. 
Doktorandernas valda representant Programansvarig doktorand (PAD) är också ledamot 
i programrådet. Programrådet diskuterar och vägleder i handledningsfrågor, 
forskningskvalitet, slut- och mellanseminarier, doktorandkurser, etc. Programrådet 
sammanträder 3 gånger/år och kan sammankallas även däremellan vid behov. 

Kurser 

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

Programmet erbjuder ett varierat kursutbud som täcker forskarutbildningsområdet industriell 
produktion. I kursutbudet ingår avancerade kurser i bearbetningsprocesser, 
tillverkningssystemsanalys, monteringssystem, digitala metoder och informationshantering och 
forskningsmetodik. Vissa av dessa kurser ges endast när tillräckligt antal studenter visar intresse.  
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Kvalitetssäkring och uppföljning av programmets kurser 
Ange hur programmets kurser följs upp och hur kvalitetssäkring av kurserna sker. 

Efter varje doktorandkurs genomförs en kursutvärdering och kursanalys, kursansvarig lärare ansvarar 
för att så sker. Förfarandet vid kursutvärdering följer KTHs förfarande för kurser på grundläggande 
och avancerad nivå.  

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

Kvalitetssäkring bedrivs på ett löpande sätt på olika nivåer inom programmet.  

Kvaliteten på den individuelle doktorandens forskning säkras i en fastlagd kollegial 
process. Varje doktorand ska presentera sin forskning vid minst: 

1. två tillfällen för licentiatexamen; avhandlingsplan efter ca ett år och ett 
förberedande presentation inför licentiatseminarium,  

2. tre tillfällen för doktorsexamen; avhandlingsplan efter ca 1 år, 
licentiatseminarium (eller mellanseminarium om doktoranden går direkt på 
doktorsexamen) samt slutseminarium 3-5 månader före disputation. 

Vid dessa seminarer förväntas samtliga doktorander och forskare kopplade till 
programmet medverka, och samtliga medarbetare vid institutionen bjuds in. Vid 
seminariet granskas manuset av en sakkunnig opponent/diskussionsledare som inte är 
engagerad i doktorandens arbete. Vid seminariet är någon inom programrådet, 
ordförande, dock ej doktorandens huvudhandledare eller PAD. Skriftligt underlag skall 
vara de inbjudna tillhanda senast en vecka före seminariet. 

Därutöver gäller KTH:s och ITM-skolans kvalitetssäkringsrutiner för disputation. 

Institutionen har veckoseminarium på fredagar, som kallas fredagseminar där 
doktorander, forskare och inbjudna gäster talar om sina senaste forskningsresultat och 
framsteg inom respektive område. 

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

De administrativa processer i programmet som är gemensamma med övriga 
forskarutbildningsprogram inom ITM-skolan utvärderas en gång per år i ITM:s 
Forskarutbildningsutskott. Utskottet kan vid behov även initiera mer genomgripande 
översyn av programinnehåll och programstruktur. 
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