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§1 Utmärkelsen Mäster utdelas av Utbildningsrådet på förslag av kårmedlemmar en gång varje år till 

en lärare – eller undantagsvis flera lärare – involverade i utbildningen av Karolinska Institutets 

(KIs) studenter. 

§2 Utmärkelsen Mäster ska utdelas till lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett 

inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga 

förbättringar av undervisningen. 

§3 Utbildningrådet ska minst en vecka innan nomineringsperiodens start informera 

kårmedlemmarna om möjligheten att nominera lärare till Mäster, vad priset innebär, när 

nomineringstiden utlöper, hur nomineringen bör vara utformad, vart nomineringen ska skickas 

samt övriga upplysningar som kan behövas. Rådet fastställer mellan vilka datum 

nomineringsperioden löper. 

§4 Nomineringsperioden ska starta höstterminens femte vecka och löpa under tre veckor. 

§5 Nomineringarna till Mäster ska innehålla kandidatens namn och arbetsplats (institution/klinik) 

samt en kortfattad beskrivning av kandidatens insatser och bidrag kommpat till Kis 

utbildningsverksamhet. I beskrivningen ska det tydligt framgå på vilket sätt kravet i §2 är 

uppfyllt. Nomineringen ska stödjas av minst fem kårmedlemmar. 

§6 När Rådet fastställer mellan vilka datum nomineringsperiodens löper ska Rådet även bestämma 

hur nomineringarna ska skickas in (exempelvis som textdokument via mejl eller undersida på 

Föreningens webbplats). 

§7 Finner Rådet ingen värdig Mäster bland nyinkomna nomineringar, bör Rådet överväga 

möjligheten att utse värdig Mäster med stöd av nomineringar inkomna tidigare år. 

§8 Inom en vecka efter nomineringsperiodens slut ska Rådet sammanträda för att diskutera inkomna 

nomineringar och fatta beslut om vem som utses till Mäster. Då beslut inte kan fattas enhälligt 

ska en nominering bifallas av minst två tredjedelar av Rådets ledamöter för att utse Mäster. 

Beslutet meddelas Mäster snarast av Rådets ordförande – helst direkt i anslutning till 

sammanträdet. 

§9 I Mästerutmärkelsen ingår en namnskylt och ett diplom. Namnskylten är utförd i silver med 

Mästers namn och vertikal, röd linje på framsidan och texten ”för intresse och förmåga” på 

frånsidan. Diplomet utgöres av ett förtryckt ark på vilket Mästers namn och titel samt den 

sammanfattande motiveringen textas. 

§10 Namnskylt och diplom utdelas av Utbildningsrådets ordförande vid Medicinska Föreningens 

Luciabal, dit Mäster med partner inbjudes. 

§11 Vem som blivit utsett till Mäster kungörs både via Föreningen (ex via mejlutskick och i sociala 

medier) och KI (ex i Utbildningsnytt). För detta ansvarar Rådets ordförande. 


