
KI body Positions Language requirement Time required Description 

Fakultetsnämnden   1 Svenska // Swedish Ca 1 möte á ca 3 timmar per 
månad under teminstid. Ett 
internat per år kan 
tillkomma. Underlag för 
inläsning.  

Har det övergripande strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan 
med omgivande samhället. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, 
kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering.  

Fakultetsrådet   1 Svenska // Swedish Ca 6 sammanträden per år  Stöd för rektors långsiktiga strategiska arbete med uppgift att ge råd i frågor rörande 
KI:s vetenskapliga verksamhet.  

Samordningsgrupp för 
kvalitetsarbete (SAK)  

1 Svenska // Swedish Tre möten per termin, ca 2 
tim, varierande omfattning 
på underlag till varje möte,, 
mycket information och 
diskussion på mötena.  

Bereder rektors beslut avseende kvalitetsssystemet samt fakultetsnämndens 
strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. 
Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar.  

Biträdande 
Huvudstuderandeskyddso
mbud tillika adjungerad 
till Arbetsmiljönämnden 
// Deputy head student safety 
ombud and co-opted to the 
Work Environment 
Committee 

1 Svenska & engelska // Swedish & 
English 

Inte specificerat // Not 
specified 

Skyddskommitté enl AML 6 kap 8–9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet 
samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka 
för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Huvudstuderandeskyddsombudet och 
dess uppgifter innefattar utöver rollen som studerandeskyddsombud att:  
- samordna skyddsombudens verksamhet,  
- vara behjälplig i de fall då ordinarie studerandeskyddsombud inte har möjlighet att 
närvara,  
- träda in i studerandeskyddsombuds ställe om denne saknas på berörd institution. // 
Safety Committee according to AML Chapter 6, Sections 8-9. Participates in the 
planning of work environment work and follows developments in issues relating to 
protection against ill health and accidents and works for satisfactory work 
environment conditions. The head student safety ombudsperson and its tasks 
include, in addition to the role of student safety ombudperson, to:  
- coordinate the activities of safety ombudspersons and representatives  
- be helpful in cases where ordinary student safety ombudpersons are not able to 
attend,  
- take the place of the student safety ombudspersons if they are missing at the 
department. 

Disciplinnämnden  1 suppleant Svenska // Swedish Halvdagsmöte en gång i 
månaden. Omfattande 
underlag att läsa in inför 
varje möte.  

Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter som t.ex. 
fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra.  

Läs- och gransknings-
gruppen (LÄGG)  

1 Svenska // Swedish Inte specificerat Läs- och granskningsgrupp för externa utvärderingar (tex 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ):s granskningar).  

Råd för utredning av 
avvikelser från god 
forskningssed  

1 suppleant  Svenska // Swedish Tvåtimmarsmöten två 
gånger per termin. Inläsning 
av visst material inför 
möten.  

Rådet utreder avvikelser från god forskningssed och upprättar motiverade utlåtanden 
med förslag till beslut till rektor.  

Pedagogiska 
Priskommittén // The 
Pedagogical Prize Committee 

2 Inte specificerat // Not specified  Inte specificerat // Not 
specified 

Bereder beslut avseende KI:s pedagogisk pris. Gemensamt för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. // Prepares decisions 



regarding KI's pedagogical prize award. Common for education at undergraduate 
and advanced level as well as education at postgraduate level. 

Lärandemiljörådet  1 Studentrepresentanten ska kunna ta 
till sig tal och skrift på svenska, dvs 
läsa handlingar och följa en 
föredragning och diskussion som 
sker på svenska, men kan själv välja 
att prata och skriva på engelska. // 
The student representative must be 
able to understand speech and 
writing in Swedish, ie read 
documents and follow a discussion 
that takes place in Swedish, but can 
choose to speak and write in 
English. 

ca 3 möten / termin // 
Around 3 meetings / 
semester 

Bistår US samordnare för infrastruktur dennes uppdrag avseende utbildning på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.  

Rosanders donationsfond 
// Rosander’s donations fund 

1 Inte specificerat // Not specified  Inte specificerat // Not 
specified 

Bedömer ansökningar om medel från Karin och Nils Rosanders donationsfond för 
utveckling av läkarutbildningen. // Assess applications for funding from Karin and 
Nils Rosander's donation fund for the development of medical education. 

Områdesansvar 
dimensionering // Area 
responsibility dimensioning 

1 Inte specificerat // Not specified Ett möte i månaden (ca 1 
tim). Ev extra tillfällen om 
särskilda ärenden. // One 
meeting a month (about 1 
hour). Possibly extra 
meetings for special 
matters. 

Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for 
coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for 
Higher Education). 

Områdesansvar 
kvalitetssystem // Area 
responsibility quality systems 

1 Inte specificerat // Not specified Samrådsrepresentant // 
Student representantive for 
consultation 

Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for 
coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for 
Higher Education). 

Områdesansvar 
Lärarkapacitet och 
forskningsanknuten 
utbildning // Area 
responsibility Teacher 
capacity and research-related 
education  

1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not 
specified 

Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området.// Responsible for 
coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for 
Higher Education). 

Områdesansvar 
Resursfördelning // Area 
responsibility Resource 
allocation  

1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not 
specified 

Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for 
coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for 
Higher Education). 

Områdesansvar 
Pedagogik // Area 
responsibility Pedagogy  

1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not 
specified 

Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for 
coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for 
Higher Education). 

Områdesansvar 
Studentnära frågor // Area 

1 Inte specificerat // Not specified Inte specificerat // Not 
specified 

Ansvarar för att under KU (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå) koordinera löpande och strategiskt arbete inom området. // Responsible for 



responsibility Student-related 
issues  

coordinating ongoing and strategic work in the area within KU (Committee for 
Higher Education). 

Arbetsgrupp för 
bedömning av ansökan till 
fristående kurser // 
Working group for 
assessment of applications for 
independent courses 

1 Inte specificerat // Not specified Arbetet är koncentrerat till 
september (början av okt) 
varje år och innebär läsande 
av handlingar samt 
deltagande i 2-3 möten. // 
The work is concentrated 
until September (beginning 
of October) every year and 
involves reading documents 
and participating in 2-3 
meetings. 

Bedömer ansökningar om att få ge fristående kurser det nästkommande läsåret. // 
Assess applications to be allowed to give independent courses in the next academic 
year. 

Mål och uppdrag gällande 
studiemiljö i VP för 
strategi 2030 // Goals and 
assignments regarding study 
environment in VP for 
strategy 2030 

1 Mötena och underlagen kommer att 
vara på svenska, men 
studentrepresentanten kan 
prata/skriva på engelska, om så 
föredras. // The meetings and 
documents will be in Swedish, but 
the student representative can 
speak / write in English, if 
preferred. 

Samverkan med studenterna 
är viktig för utveckling av 
verksamheten och för att 
underlätta detta önskas 
studentrepresentanter att 
samverka med vid behov. // 
Collaboration with the 
students is important for the 
development of the business 
and to facilitate this, student 
representatives are desired 
to collaborate with when 
needed. 

Mål och uppdrag i VP för Strategi 2030: 
7.2 Förutsättningar som lägger grunden – Forskning och utbildning av högsta kvalitet 
7.2.1 Lika villkor för alla och en god arbetsmiljö 
 
Nedanstående mål och uppdrag bidrar till övergripande målsättning nr: 
1. Ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, hög kvalitet och höga 
ambitioner ska genomsyra och utgöra ett fundament för all vår verksamhet. 
 
- KI är fritt från diskriminering, kränkningar och trakasserier 
- Utveckla det systematiska arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. 
- KI är en stimulerande, säker och trygg arbets- och studieplats 
- Säkerställ att alla institutioner och avdelningar bedriver arbetsmiljöarbetet enligt 
lagar och interna styrdokument. // Goals and assignments in VP for Strategy 2030: 
7.2 Conditions that lay the foundation - Research and education of the highest 
quality 
7.2.1 Equal conditions for all and a good working environment 
 
The following goals and assignments contribute to overall goal no: 
1. An ethical approach, academic freedom, critical reflection, high quality and high 
ambitions must permeate and form a foundation for all our activities. 
 
- KI is free from discrimination, violations and harassment 
- Develop the systematic work with organizational and social work environment. 
- KI is a stimulating, safe and secure workplace and study place 
- Ensure that all departments and departments conduct work environment work in 
accordance with laws and internal governing documents. 

Prioriteringsgruppen för 
pedagogiska projektmedel 
(KI och Region 
Stockholm) 

1 Svenska krävs // Swedish required 
Läsa ansökningar och ge 
synpunkter på ett antal 
ansökningar på möte som 
hålls efter sommaren 2021. 

Läsa ansökningar och ge synpunkter på ett antal ansökningar på möte som hålls efter 
sommaren 2021. Ersättning om 7.500 kr till studentrepresentanter som läst och 
granskat ansökningar ALF Ped och KI Ped och deltagit aktivt i diskussionerna på 
prioriteringsmötet. Studenterna skall inte skriva några utlåtanden, ej heller 
poängsätta. 

Styrgruppen för 
Sammanhållet 
verksamhetsstöd  

1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not 
specified 

Syftar till att skapa ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat verksamhetsstöd 
för KI:s kärnverksamhet och ledningsfunktioner  



 

Kvalitet VIL  1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not 
specified 

Undergrupp till utbildningsrådet i samverkansorganisationen KI / Region Stockholm. 
Hanterar och utvecklar VIL-enkäten. Fördjupad analys av resultat och ta fram förslag 
på förbättringar. Föreslå hur resultaten kan användas för uppföljning av USV-enhet. 
Kvalitetssäkra och sprida information om ”Studerandeprocessen  

KUA/KUM för kärn-IPE 1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not 
specified 

Undergrupp till urbildningsrådet i samverkansorganisationen KI / Region Stockholm. 
Kvalitetssäkring av IPL på samtliga KUA/KUM för "kärn-IPE" utifrån programmens 
gemensamma lärandemål. Ananlys och utveckling utifrån resultat av VFU-enkäten. 
Samordnig av KUA/KUM-perioder invöf varje termin.  

Interprofessionellt 
lärande 

1 Svenska // Swedish Inte specificerat // Not 
specified 

Undergrupp till utbildningsrådet i samverkansorganisationen KI / Region Stockholm. 
Identifiera och lämna förslag på nya arenor och metoder för IPL.  

Arbetsgrupp 
Självvärdering, breddad 
rekrytering 

2 (ordinarie 
+ suppleant)  

Svenska // Swedish Ca 2 möten i månaden fram t 
o m april 2021 ca 1-2h (Kan 
bli fler antal möten). Innan 
mötet förväntas man läsa 
utkast på självvärderingen. 
Representanten får delta i 
skrivandet om hen 
vill/hinner men behöver 
inte. Representanten 
behöver inte heller delta på 
alla möten men gärna vid ett 
tillfälle då vi ska genomföra 
en workshop om SWOT-
analys på ca 2h i 
mitten/slutet av mars. 

Som en del i UKÄ:s tematiska utvärdering av breddad rekrytering så ska KI lämna in 
en självvärdering av KI:s arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. 
 
Självvärderingen ska vara inlämnad senast den 3 maj 2021. 

Arbetsgrupp, pedagogisk 
kompetens 

1 Krav på svenskförståelse // 
Requirement understanding 
Swedish 

Målsättningen förslag under 
VT. Ca 3-4 möten a 1- 1,5 
timmar 

Bedömningskriterierna och begrepp som gäller för att definiera pedagogisk 
kompetens vid olika instanser och sammanhang vid KI skiljer sig och KU och 
Rekryteringsutskottet ser behov att tydliggöra dessa kompetenser genom att definiera 
gemensamma nivåer av: 
 
- Tillräcklig pedagogisk skicklighet 
 
- God pedagogisk skicklighet 
 
- Utmärkt pedagogisk skicklighet 
 
- Excellent pedagogisk skicklighet 
 
Enligt förslag ska en arbetsgrupp bestående av personer med koppling till KF, KFU, 
KU, Rekryteringsutskottet (RU), docenturutskottet (DU), pedagogiska 
bedömargruppen (PBG) samt pedagogiska akademin (PA) utgöra arbetsgrupp och 
bereda definitioner av pedagogisk erfarenhet och skicklighet vid KI. 


