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Till KTH-studenter. 

 

Hej! 
 
Det börjar komma in små informella frågor till oss som ”Jag har hört att KTH ska lägga 
ner mitt program, vad gör kåren åt det?”. Då är det dags för en sammanställning ur vårt 
perspektiv. 
 
I våras beslutade Universitetsstyrelsen1 att det skulle göras en översyn utav KTH:s 
utgångar och ingångar till civilingenjörsprogrammen, att ett förslag på minskning av 
dessa skulle förberedas och vara redo att genomföras med start hösten 2010. 
Detta förmedlades då vidare till arbetsgrupper som fick som uppdrag att se hur deras 
program faktiskt kunde sammanfogas. 
Nu har dessa grupper presenterat sitt arbete för Fakultetsnämnden2 med olika utskott 
och andra grupperingar. De har resonerat så långt de tycker sig kunna göra utefter de 
direktiv de har fått. Därför har Fakultetsnämnden föreslagit tilläggsdirektiv som Rektor 
nu ska skicka ut. 
 
Det är vad som skett, då återstår frågan om varför denna förändring ens görs. 
 
Som ett steg i tankarna kring bolognaprocessen ska nu friheten att välja masterprogram 
ökas. Detta ska ske genom att civilingenjörsutbildningen delas upp i två halvor, dels 
kandidatåren (de tre första åren), dels masteråren (de två senare åren innan examen). Till 
kandidatåren ska det finnas så få program som möjligt, det för att inte kompromissa 
bredden som leder till så många masterprogram som möjligt, dels då det kommer till 
rekrytering av nya studenter, det ska vara enklare att hitta det program som passar den 
sökande. En del av detta fås fram genom en minskning av antalet likartade program och 
därigenom en sammanfogning till ett, lite bredare, program. Från kandidatåren till 
masteråren ska inte en enda självklar väg finnas, det ska snarare var så att man får välja 
bland många program. Man ska dessutom ges en möjlighet till ingång på masterprogram 
från mer än ett kandidatprogram, där så är möjligt att ordna. 
  
Hur ska detta då göras? Det är en bra fråga, det finns grunddrag skissade från centralt 
håll med en förvånansvärt snabb process på ett år från förarbeten till beslut om nya 
program och ytterligare ett år till start på de nya programmen. 
 
Som studenter finns det en sak vi kan fokusera på över allt annat: 

PÅVERKAN 
 

 
1 Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ, massor med högre än rektor. 
2 Fakultetsnämnden är det beslutande organ som styr över utbildning och forskning. Ligger i nivå precis 
under rektor. 
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Det kommer finnas ett behov av insiktsfulla studenter när de nya programmen ska läggas 
fram. Just nu sitter det studeranderepresentanter i alla de arbetsgrupper som gör 
förarbete nu. Men sedan när skolorna ska formulera själva programmet kommer behovet 
av studentmedverkan öka. Förmodligen kommer sektionernas PAS3 att bli tillfrågade. 
Blir de inte det bör de kräva att få vara med i processen. Utbildningsansvariga på THS 
kommer sitta med i godkännandeprocessen av dessa programansökningar och även i 
beslutsprocessen som part. Därför kan vi säga att det kommer finnas en chans att 
påverka detta.  
 
Ett viktigt steg för att kunna genomföra en så bra påverkan som möjligt är koordination, 
ju mer THS kan tala som en röst istället för enskilda sektioner som säger liknande, men 
inte samma sak, desto bättre. Vi behöver därför samordna studentpåverkan till stor grad 
som möjligt, lämpligtvis genom att alla programansvariga studenter samlas och diskuterar 
vad vi tycker samma i och var våra åsikter skiljs åt. 
 
En sak som inte går att blunda för är att detta kommer påverka sektionernas framtid. 
Vissa sektioner kan komma att slås ihop eller delas, det är en realitet när väl beslut om 
program fattats. Vi måste därför arbeta aktivt, både med tankar om hur vi som studenter 
tycker och tänker och hur det kan påverkas från studenthåll. Detta måste vi som enad kår 
diskutera i förväg för påverkan mot skolan, men också för framtiden, så vi själva är 
förberedda på denna förändring. 
 
Sammanfattningsvis vill alltså KTH slå ihop program för att inte ha det så ”spretigt” när 
man ska välja program, och man vill att valfriheten efter de tre första åren ska vara så 
stor som möjligt.  
 
Det vi vill ska göras är att alla som har åsikter gör sig hörda, för detta är den chans vi har 
att göra det. Om du har frågor och tankar om vad som händer ditt program bör du höra 
av dig till PAS på den sektion du tillhör. Har du mer allmänna frågor om vad som händer 
kan du även kontakta utbildningsansvariga på kåren, eftersom vi är insatta i frågan och 
har arbetat med detta sedan starten. 
 
Johan Fagerhem och Linus Ericsson 
Utbildningsansvariga, THS 

 
3 ProgramAnsvarig Student 
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