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Ansvariga för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

GA
Gunnar Tibert, lektor
Farkost och flyg (rymdteknik)

Vice GA
Michael Hanke, lektor
Matematik (numerisk analys)

PA CivIng Teknisk fysik
Mårten Olsson, professor
Hållfasthetslära

PA CivIng Farkostteknik
Susann Boij, lektor
Farkost och flyg (ljud & vib.)

PA CivIng Öppen ingång
Ninni Carlsund, lektor
Matematik (numerisk analys)

PA Master Teknisk fysik
Kjell Carlsson, professor
Tillämpad fysik (biomed.fysik)

PA Master Kärnenergiteknik
Waclaw Gudowski, professor
Fysik (reaktorteknologi)

PA Master Flyg- och rymdteknik
Christer Fuglesang, professor
Farkost och flyg (rymdteknik)

PA Master Matematik (KTH&SU)
Kristian Bjerklöv, lektor
Matematik (matematik)

PA Master Teknisk mekanik
Hans Bodén, professor
Farkost och flyg (ljud & vib.)

PA Master Tillämpad matematik
Michael Hanke, lektor
Matematik (numerisk analys)

PA Master Fordonsteknik
Lars Drugge, lektor
Farkost och flyg (vägfordon)

PA Master Marina system
Anders Rosén, lektor
Farkost och flyg (marina system)

PA Master COSSE (dual)
Michael Hanke, lektor
Matematik (numerisk analys)

PA Master Marinteknik (N5T)
Anders Rosén, lektor
Farkost och flyg (marina system)

PA Master Järnvägsteknik (joint)
Sebastian Stichel, professor
Farkost och flyg (spårfordon)

PA Kandidat Simtek
Katarina Gustavsson, lektor
Matematik (numerisk analys)
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Målen: kraven på skolans ledning

”Fakulteten är KTH:s viktigaste tillgång, vilket innebär att de 
förutsättningar och arbetsvillkor som ges fakultets-
medlemmarna är av central betydelse för KTH:s möjligheter 
att uppnå de högt ställda målen i vision och utvecklingsplan.”

”Skolan ska säkerställa att programansvariga ges rimlig tid 
och resurser för programutveckling.”

Skolans verksamhetsuppdrag för 2017:
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Vardagen: stress och mer jobb!
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Vardagen: stress och mer jobb!
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Efter EAE 2010:

“Utvärderingströtthet”

“Energislukare?”

Är vi piggare efter UKÄ 2013?



Vardagen: kampen mellan drift och utveckling

Från Anna 
Jerbrants
presentation på
N5T workshop, 28 
okt 2016
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Vilken sida vinner?



Resurser för programutveckling

1. Enkel och transparent modell för ersättning till PA

• Fast ersättning (olika för CivIng och Master)
• Rörlig ersättning (beroende på aktiva studenter)
• Tilläggsersättning (ny PA eller PA för flera program)

400 tkr för CivIng-PA och 190–270 tkr för Master-PA.

2. Program- och kursutvecklingsmedel

PA, enskilda lärare och studenter kan äska medel för
utvecklingsprojekt.

50–400 tkr per projekt har delats ut.

”Skolan ska säkerställa att programansvariga ges rimlig tid och resurser för 
programutveckling.”
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Tid för programutveckling
”Skolan ska säkerställa att programansvariga ges rimlig tid och resurser för 
programutveckling.”

• Förhandsgranskningsprocedur med sammanfattningsblad och enkel
meritvärderingsmall som kraftigt minskar granskningsarbetet för de 
flesta masterprogramansvariga.

• Rapport med rekommendationer för effektivisering av hela processen.

“The applicant 
may get a lower 
evaluation score 
if a filled-in 
programme 
specific 
summary sheet 
is missing from 
the application 
documents.”
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Ständiga förbättringar och måluppfyllelse

Exempel: Anders Roséns SWOT-analys
och mappning mellan kursmål och
programmål för Marina System.
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Ständiga förbättringar och måluppfyllelse
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Ständiga förbättringar och måluppfyllelse
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Har vi rätt typ av möten och är de effektiva?
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Är rollerna för olika aktörer tydliga och har alla rätt mandat: GA, PA, 
studierektorer, studentrepresentanter, arbetslivsföreträdare, m.fl.?



Utbildningssamverkan

Synpunkt från en av KTH:s strategiska partner på workshop i
juni 2016:

“Om vi vill samarbeta med studenter inom ett nytt spännande
projekt så kontaktar vi inte KTH eftersom era program är för
tröga och oflexibla.“

Åtgärder:

GA-samarbete med Näringslivssamverkan för att skapa
infrastruktur för interdisciplinära programöverskridande
projektkurser, bl.a. modulschema för 15-hp-projekt, med start 
HT17.
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Rekommendationer
• Det behövs fler aktiva åtgärder för att minska flödet av ej

utvecklingsdrivande ärenden till programansvariga och
grundutbildningsansvariga för att skapa utrymme för
utvecklingsarbete.

Exempel: Inför CSC-skolans exjobbskrav på hela KTH

Hur sprider och implementerar vi goda exempel på åtgärder som skapar
utrymme för utveckling?
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Rekommendationer
• Skapa mekanismer för ökat samarbet inom och

mellan skolor för att dela på utvecklingsarbete?

Mina goda exempel: 
- PU
- GA-möten efter mars 2015
- GA-resan till TU/e hösten 2015                                                
- GA-frukostar (få men givande)                                                       
- Masterhanteringsarbete

• Mer effektiv spridning av goda exempel mellan
skolor?

Exempel: Waclaw Gudowskis “ four pillar strategy” för att
föra över hela Kärnenergiteknikprogrammet på E-
lärandeplattform.

LEDNING AV UTBILDNINGSUTVECKLING 15


