Till beredningsgruppernas sammankallande

2004-10-08

Uppdrag angående det fortsatta arbetet med ny organisation av KTH
De tidigare beredningsgrupperna för arbetet med ny organisation av KTH har samtliga kommit in
med begärt underlag och förslag till organisation. De inkomna förslagen har diskuterats i KTHs
ledning. För det fortsatta arbetet med förnyelse av KTHs organisation krävs dock ytterligare
diskussioner och förslag från företrädare för verksamheten, varför jag nu ger ett förnyat uppdrag
till (delvis nya) beredningsgrupper.
Uppgiften för beredningsgrupperna är följande:
•

ta ställning till förslaget om innehåll i och namn på de nya institutionerna och
lämna motsvarande text på engelska

•

föreslå personer (minst tre) till funktionerna som prefekt/proprefekt för den nya
institutionen

•

beskriva nomineringsprocessen till ovannämnda funktioner

För att skapa starka institutioner, målet med omorganisationen, är det viktigt att de personer som
nomineras är personer som åtnjuter förtroende i organisationen. Jag rekommenderar därför att
beredningsgrupperna i sitt nomineringsarbete förankrar sina förslag väl i organisationen. I detta
sammanhang vill jag be er att ni beaktar att i institutionernas ledningsgrupper också skall ingå en
grundutbildningsansvarig och en forskarutbildningsansvarig.
Den första delen av uppdraget liksom beskrivning av nomineringsprocessen och allmänna
synpunkter skall inlämnas senast 2004-10-20 kl. 12.00. Nomineringarna bör vara mig
tillhanda 2004-11-01.
Därutöver välkomnar jag givetvis synpunkter på bakgrundsmaterialet, främst dock avseende
ledningsorganisationen.
Följande bakgrundsmaterial bifogas:
•

KTHs ledningsorganisation - förslag

•

Förslag till nya institutioner/schools. Underlaget visar vilka program, centra, nuvarande
institutioner m.m. som förslås tillhöra de nya institutionerna/schools.
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Tidplan för det fortsatta arbetet:
•

2004-10-18 Allmän information till hela personalen

•

2004-10-20 Synpunkter från beredningsgrupperna på namn och innehåll av institutioner

•

2004-10-28 Universitetsstyrelsen beslutar att nya institutioner/schools skall inrättas fr.o.m. 2005-01-01

•

2004-11-01 Förslag från beredningsgrupperna på prefekter/proprefekter

•

2004-12-01 Rektor utser prefekter för de nya institutionerna

•

2005-01-01 Den nya organisationen träder ikraft. Infasning av olika områden kommer att
fortgå under hela 2005. Således kommer t.ex. budget för 2005 att ske på samma sätt som
under de senaste åren.

Med hopp om ett fortsatt konstruktivt arbete från beredningsgrupperna och med vänlig hälsning

Anders Flodström
Rektor
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Nya beredningsgrupper
För genomförandet av det nya uppdraget krävs till viss del en annan sammansättning av beredningsgrupperna. De personer som tidigare har utsetts till sammankallande kvarstår i den uppgiften.
Det förutsätts att samtliga nuvarande prefekter ingår i resp. ny beredningsgrupp men också att
representanter för studenterna och teknisk/administrativ personal och representation från
nuvarande ledningsgrupper kommer att vara delaktiga i den nya processen.
Det åligger de nya beredningsgrupperna att tillse att det sker en bred förankring dels av de nya
förslagen som nu framläggs dels av de svar som beredningsgrupperna kommer att lämna.
De nya beredningsgrupperna skall ha en bred sammansättning enligt ovan och det åligger den
sammankallande att tillse detta.
Institution
Industriell teknik och ledarskap
Elektroteknik
Arkitektur och Byggd Miljö
Datavetenskap och kommunikation
Bioteknik
Kemi och kemiteknik
Teknikvetenskap
Informations- och kommunikationsteknik
Teknik och hälsa

School
Industrial Engineering and Management
Electrical Engineering
Architecture and the Built Environment
Computer Science
Biotechnology
Chemistry and Chemical Engineering
Science
Information and Communication technology
Technology and Health

Energi och miljö

Energy and Environmental Science
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Sammankallande
Bengt Lindberg
Björn Ottersten
Bengt Ljungqvist
Ingrid Melinder
Stefan Ståhl
Peter Somfai
Arne Johnson
Mikael Östling
Margareta Norell
Bergendahl
Torsten Fransson
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Namn på och innehåll i KTHs nya institutioner
Arkitektur och Byggd Miljö − School of Architecture and the Built Environment
Verksamheten omfattar utveckling av samhällsbyggnads- och miljöteknik i ett brett perspektiv. Uppgiften är
också att samla gestaltnings- och teknisk kunskap till ett systemkunnande inom byggområdet. I detta ingår
forskning kring hur man skapar förutsättningar genom den byggda miljön; bostäder, transportleder, industrieller produktionsanläggningar och den planering som ger förutsättningar för att skapa en sådan byggd miljö.
Bioteknik − School of Biotechnology
Verksamheten omfattar området bioteknik, för att inom detta område skapa en stark generisk kunskapsbas
inom bland annat biokemi och teoretisk kemi. Den innebär också att utveckla och forska kring sambandet
mellan geners och proteiners funktion och att omsätta denna kunskap i tillämpningar inom bioteknik riktad
mot kliniska tillämpningar inom sjukvård eller mot tillämpningar inom skogs- och jordbruksbioteknik.
Datavetenskap och kommunikation − School of Computer and Interaction Science
Verksamheten omfattar en integration av kunskap från den grundläggande datalogin och numeriska analysen,
programmering och forskning kring datorns mjukvara till tydliga tillämpningar av datavetenskapen inom
mediaområdet, inom växelverkan mellan människa och dator, inom handikappområdet och inom artificiell
intelligens.
Elektroteknik − School of Electrical Engineering
Verksamheten omfattar dels utveckling av grundläggande, generiska teknikvetenskaper inom områden som
reglerteknik, signalbehandling och grundläggande elektromagnetism, dels utveckling av grundläggande
forskning kring nya elektrotekniska komponenter, deras användning i elektriska system för fast energiförsörjning liksom för elektriska system för mobila applikationer som exempelvis bilar och tåg.
Energi och miljö − School of Energy and Environmental Science
Verksamheten omfattar system- och miljöfrågor som är kopplade framför allt till energiproduktion.
Verksamheten omfattar forskning mot olika områden av energiproduktion och sådan forskning som tydliggör
effekterna av olika typer av denna produktion. Verksamheten omfattar även forskning kring kärnkraftteknik
och den senaste utvecklingen inom förnyelsebar energiproduktion.
Industriell teknik och ledarskap − School of Industrial Engineering and Management
Verksamheten omfattar utveckling av framtidens produktionsteknik, i vilket även ingår utnyttjande av mikrooch nanoteknik. I produktionsteknik ingår också arbete med både mekaniska, elektroniska och
datavetenskapliga koncept. Verksamheten omfattar likaså den del av produktionskedjan som behandlar design
samt industriell ledning och organisation.
Informations- och kommunikationsteknik − School of Information and Communication Technology
Verksamheten omfattar hela bredden av data- och telekommunikationsområdet, från nya material, nya
komponenter och elektroniska kretsar, via systemens tekniska infrastruktur till de tjänster som systemen ska
erbjuda framtidens användare. Tillämpningarna ligger främst inom trådlösa kommunikationssystem och
kommunikationsnät. Verksamheten omfattar också teknikvetenskaplig forskning inom främst signalbehandling
och nätforskning, baserad på reglerteknisk teori.
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Kemi och kemiteknik − School of Chemistry and Chemical Engineering
Verksamheten omfattar organisk och oorganisk kemi, vilket är den teknik- och naturvetenskaplig basen för
syntes av nya material med fokus på polymera organiska och biologiska material. Verksamheten är även en bas
för ny kemiteknik, riktad mot molekylärelektronik och läkemedelskemi.
Teknik och hälsa − School of Technology and Health
Verksamheten innebär utveckling inom det nya tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en bred
bemärkelse, där även teknisk forskning med betydelse för hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten inom
forskningen ligger på design, teknikutformning och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt
främjar hälsa. Verksamheten utgör också KTHs centralpunkt för högskoleingenjörsutbildningen.
Teknikvetenskap − School of Science
Verksamheten omfattar de grundläggande matematiska och tekniska vetenskaperna, vilka i ett nationellt
perspektiv är unika. Verksamheten omfattar nu också några av de vetenskapligt tyngsta tillämpningarna inom
hållfasthetslära och farkostteknik, som ytterligare förstärker KTHs styrka inom beräkningsteknik och
simuleringar.
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KTH/Rektor

KTHs ledningsorganisation – förslag
Denna PM grundar sig på;
Högskolelagen (1992:1434) med senare ändringar
Högskoleförordningen (1993:100) med senare ändringar
Universitetsstyrelsens beslut 2004-08-27.
Universitetsstyrelsen har att besluta om KTHs interna organisation. Enligt Högskolelagen skall det finnas en
fakultetsnämnd med ansvar för forskning och forskarutbildning som också ska ”ansvara för grundutbildningen
om inte universitetet …inrättar särskilda organ för den utbildningen”. I Högskoleförordningen anges vilka som
får väljas till ledamöter i fakultetsnämnd och det föreskrivs också att ”Studenterna …har rätt att vara
representerade i fakultetsnämnden” liksom i särskilda organ enligt ovan.
Universitetsstyrelsen har beslutat uppdra åt rektor att utgående från intentionerna i KTHs utvecklingsplan och i
den till Universitetsstyrelsen framlagda PM 2004-08-23 presentera ett förslag till ny organisation av KTHs
utbildning och forskning.
Grundtanken i Universitetsstyrelsens beslut 2004-08-27 om en ny organisation är att än bättre tillgodose
grundutbildningens och forskarutbildningens behov. Ett närmande mellan beställare, programansvariga idag,
och utförare, kursansvariga, är därför nödvändigt. Utgångspunkten med den nya organisationen är att beslut
skall fattas nära verksamheten och innehålla en hög grad av decentralisering.
För att skapa enhetlighet i organisationen gäller att ledningsstrukturen på de olika nivåerna i stort skall ha ett
likartat utseende. Rektors förslag till ny organisation innebär att KTH under den centrala ledningsnivån
organiseras i 10 institutioner, på engelska benämnda Schools. Som chef för varje institution utses en prefekt, på
engelska benämnd Dean. Institutionen består också vanligtvis av ett antal avdelningar, på engelska benämnda
Departments.

KTHs ledning
Central ledningsgrupp
En av rektor utsedd ledningsgrupp med prorektor, institutionernas prefekter, dekanus, förvaltningschefen och
studeranderepresentanter utgör KTHs ledning under rektor och universitetsstyrelsen. I ledningsgruppen
diskuteras övergripande och strategiska frågor för KTH inom utbildning och forskning, såsom nya
forskningsområden (professurer), kompetenscentra, åtaganden i samband med stora externa anslag, nya
utbildningsprogram och medelsfördelning. Beslut fattas av rektor efter samråd med ledningsgruppen och efter
beredning i fakultetsnämnden i förekommande fall.
Fakultetsnämnd
För fakultetsnämnden innebär den nya organisationen att kvalitetsarbetet inom KTH vad avser uppföljning,
utvärdering och rekommendationer blir en huvuduppgift. I fakultetsnämndens ansvar ligger också att förhindra
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att institutionernas interna styrka inom utbildningen leder till inlåsningseffekter avseende programmens innehåll
och genomförande.
Fakultetsnämnden blir därmed ett centralt beredande organ för övergripande frågor som skall beslutas av
Rektor och/eller Universitetsstyrelse. Det innebär att ärenden beroende på karaktär antingen anmäles i
fakultetsnämnden före beslut eller bereds/beslutas i fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden har dessutom,
utifrån högskoleförordning och KTHs arbetsordning, ett tydligt ansvar vid rekrytering och anställning av lärare
(anställningsprofiler) samt befordringsärenden.
Utbildningsråd
Den 10 nya institutionerna har ett direkt verksamhetsansvar för grundutbildning och forskarutbildning. Varje
institution skall utse en särskild grundutbildningsansvarig och en särskild forskarutbildningsansvarig. Rektor
inrättar ett grundutbildningsråd och ett forskarutbildningsråd för att skapa samverkan och nödvändig
enhetlighet mellan institutionerna. Utbildningsråden avses vara beredningsorgan som skall betjäna både
universitetsledningen och fakultetsnämnden. De två råden består av grundutbildningsansvariga respektive
forskarutbildningsansvariga. Råden utser inom sig en ordförande och Rektor / universitetsförvaltningen
tilldelar varje råd en ansvarig tjänsteman.
KTHs Institutioner / Schools
Den nya organisationen i institutioner skall kännetecknas av enkelhet, tydlighet och ansvar, med en
linjeorganisation, i vilken det tydligt framgår vad var och en skall göra och där beställar- och utförarfunktionen
hanteras inom samma organisation. Grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samhällssamverkan skall
bedrivas inom institutionen. Samordningen till 10 institutioner med ansvar för grund- och forskarutbildningen
avser att skapa större flexibilitet och närhet i programskapandet samt innebär också ett gemensamt ansvar. En
utgångspunkt är också att en rimlig del av programinnehållet ges av den institution som har ansvaret för
programmet ifråga. Förutsättningarna för det arbete som pågår med att skapa färre, men bredare,
forskarutbildningsämnen underlättas också. Varje institution har en planerande, uppföljande, utvärderande och
beslutande roll.
Prefekten har såväl ett akademiskt som ekonomiskt ansvar för hela institutionens verksamhet. Respektive
institution kommer att erhålla medel för sina utbildningsprogram och beslutar om medlens vidare fördelning.
För att eliminera inlåsningseffekter samt undanröja avarter av ett köp- och säljförfarande avser rektor att utreda
hur resursfördelningen skall fungera fr.o.m. år 2006. KTHs anslag för utbildning och forskning skall i avsevärt
högre grad fördelas till de nya institutionerna. Ansvar för verksamhet, ekonomi och personal skall förenas.
En institution leds av en prefekt som är direkt underställd rektor. Som ställföreträdare skall finnas en
proprefekt. Vid varje institution skall dessutom finnas en institutionsstyrelse och en ledningsgrupp. Vid
institutionen skall utses en grundutbildningsansvarig och en forskarutbildningsansvarig, dessa utses av
prefekten efter samråd med rektor och fakultetens dekanus.
Rektor kan besluta om annan organisation av institutionens ledning efter inkommen skriftlig begäran.
Institutionsstyrelse
Institutionsstyrelsen beslutar i följande ärenden:
viktigare ärenden rörande institutionens organisation
utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut
övergripande frågor rörande utbildning
andra ärenden av stor vikt för institutionen som prefekten bedömer att styrelsen bör avgöra
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Institutionsstyrelsen skall bestå av;
fyra lärare, varav en är prefekt
en studeranderepresentant för grundutbildning
en studeranderepresentant för forskarutbildning
en representant för teknisk och administrativ personal
tre ledamöter (externa) som inte är anställda vid institutionen.
Lärare, förutom prefekten, samt representanter för teknisk/administrativ personal utses genom val.
Förordnandetiden är fyra år. Studeranderepresentanterna utses av studentkåren med en mandattid av ett år. För
var och en av studentrepresentanterna får finnas en suppleant. Rektor utser, i samråd med fakultetens dekanus,
de externa ledamöterna efter förslag från bl.a. de två utbildningsråden och berörd institution, förordnandetiden
för dessa ledamöter är fyra år.
Rektor kan i förekommande fall besluta om annan storlek eller sammansättning på institutionsstyrelsen.
Prefekt
En institution leds av en prefekt som är direkt underställd rektor. Som ställföreträdare skall finnas en
proprefekt. Proprefekten utför de uppgifter som prefekten anvisar. Prefekt och proprefekt utses av rektor efter
samråd med berörda, med en förordnandetid av fyra år.
Prefekten har ansvar för all verksamhet vid institutionen. Prefekten skall tillse att verksamheten bedrivs inom
de ramar som anges för institutionen och skall därvid ägna särskild omsorg om institutionens ekonomi.
Prefekten skall aktivt verka för att skapa en kreativ utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö. Prefekten skall
utöva sitt ledarskap med beaktande av vad som sägs om forskningens frihet och etik i högskolelagen.
Ledningsgrupp
Vid institutionen skall finnas en ledningsgrupp. Före varje viktigare beslut skall prefekten höra
ledningsgruppens mening som protokollförs. Ledningsgruppen skall bestå av minst prefekt, proprefekt,
administrativ chef eller motsvarande samt ansvariga för grundutbildning och forskarutbildning och
representanter för studenterna. Rektor beslutar efter samråd med prefekten om ledningsgruppens
sammansättning.
Kontaktorgan mot anställda skall etableras.
Anställningsnämnd
Tillsättning av lärartjänster regleras av högskoleförordningen.
I KTHs nya organisation skall prefekten utse en anställningsnämnd för rekrytering av lärare.
Anställningsnämndens sammansättning kan variera utifrån aktuellt ärende. Fakultetsnämnden och rektor har ett
gemensamt ansvar för KTHs akademiska profil och utveckling, vilket innebär att anställningsprofil för nya
professorer och lektorer skall beslutas av fakultetsnämnden och anställning av rektor. När det gäller biträdande
lektor skall förslag om sådan anställning anmälas i fakultetsnämnden.
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LEDNINGSORGANISATION - principskiss

Fakultetsnämnd
Dekanus
Anställningsnämnd

US
Rektor
Ledningsnivå
Ledningsgrupp

Institutions-/
Schoolsnivå

Institutionsstyrelse
Prefekt
Gru-ansvarig
Fou-ansvarig
Ledningsgrupp
Anställningsnämnd
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Förslag till nya institutioner/Schools

2004-10-08

Arkitektur och Byggd Miljö School of Architecture and the Built Environment
Program
Arkitektur
Lantmäteri
Väg- och vattenbyggnadsteknik
Samhällsbyggnad
Mark- och fastighetsjuridik
Spatial Planning
Real Estate Management
Teknik- och vetenskapsfilosofi
Land management
Enviromental Eng. and Sustainable Infrastructure
Husbyggnads- och installationsteknik
Geodesi och geoinformatik

C
C
C
C
M
M
M
M
UPP
M
M
M

Ers. för program ca 135 milj
Beställt ca 1 650 HÅS

Institutioner
41 prof (helt. ekv.)
Arkitekturskolan
Mark- och vattenteknik
Byggvetenskap
Infrastruktur och samhällsplanering

Oms ca 340 milj
varav Gru 125 milj

Centra
Nationellt centrum för älvskadeteknik
Centrum för drift och underhåll av infrastruktur
Centrum för trafiksimulering
Centrum för bank och finans
Centrum för studier inom vetenskap och innovation

Produc. ca 1 600 HÅS

Ca 21 400 kvm BRA

Bioteknik School of Biotechnology
Program
Bioteknik

C

Institutioner
13 prof (helt. ekv.)
Bioteknologi

Oms ca 180 milj
varav Gru ca 11 milj

Centra
Centrum för bioprocessteknik
Ers. för program ca 19 milj
Beställt ca 250 HÅS

Produc. ca 140 HÅS

Ca 5 600 kvm BRA
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Datavetenskap och kommunikation School of Computer and Interaction Science
Program
Datateknik
Medieteknik
Civing - lärare, matematik-IT/data
Människa- dator interaktion
Scientific Computing
Datalogi
H-ing medieteknik

C
C
C
M
M
M
H
H

Ers. för program ca 86 milj
Beställt ca 1 200 HÅS

Institutioner
22 prof (helt. Ekv.)
Nada
Tal, musik, hörsel
KTHB, del språk

Oms ca 290 milj
varav Gru ca 95 milj

Centra
Parallel and Scientific Computing
Centrum för talteknologi
Centrum för användarorienterad IT Design

Produc. ca 1 300 HÅS

Ca 12 600 kvm BRA

Elektroteknik School of Electrical Engineering
Program
Elektroteknik
Wireless systems
Sustainable Energy Engineering
Electric Power Engineering

C
M
M
M

Institutioner
21 prof (helt. ekv.)
Alfvénlaboratoriet
Elektrotekniska system
S3

Oms ca 195 milj
varav Gru ca 38 milj

Centra
Elkraftteknik
Center for Wireless Systems
Järnvägsgruppen KTH

Ers. för program ca 70 milj
Beställt ca 1 000 HÅS

Produc. ca 570 HÅS

Ca 12 500 kvm BRA
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Energi och miljö School of Energy and Environmental Science
Program
Sustainable Energy Engineering

M

Institutioner
6 prof (helt. ekv.)
Energiteknik
Kemiteknik, del
- energiprocesser
- industriell ekologi
Fysik, del
- reaktorfysik

Oms >75 milj
varav Gru >10 milj

Centra
Centrum för energiteknik II
Gasturbincentrum
Centrum för militärteknik vid KTH och FHS
Centrum för miljöstrategiska studier
Centrum för miljövetenskap
Ers. för program ca 5 milj
Beställt ca 60 HÅS

Produc. ca 200 HÅS

> 5 000 kvm BRA

Industriell teknik och ledarskap School of Industrial Engineering and Management
Program
Maskinteknik
Design och produktframtagning
Industriell ekonomi
Materialteknik
Materialdesign
Industriell ekonomi
Materials Processing
Nanomaterial och nanoteknologi
Projektledning och verksamhetsutveckling

Ers. för program ca 145 milj
Beställt ca 2 000 HÅS

Institutioner
41 prof (helt. ekv.)
Maskinkonstruktion
Industriell produktion
Materialvetenskap
Industriell ekonomi

C
Oms ca 300 milj
C
varav Gru ca 85 milj
C
C
C
M
M Centra
M Woxéncentrum
M Engineering Institute
Centrum för leksaksforskning
KTH International Education and Management
Brinellcentret
Brinellcentrum-oorganiska gränssnitt
Nanoscale and Microsystems Engineering Centre

Produc. ca 1 100 HÅS

Ca 20 500 kvm BRA
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Informations och kommunikationsteknik School of Information and Communication Technology
Program
Informationsteknik
Mikrodatorteknik
Teknik och ledning för informationssystem
Fototik
Informations- och kommunikationssäkerhet
Teknik för interaktiva system
Internetteknik
Programvaruteknik för distribuerade system
System-on-Chip Design
Tillämpad informationsteknik
Nanoelektronik
H-ing IT-affärssystem
H-ing datateknik, Kista
H-ing elektroteknik, Kista
H-ing elektronik och kommunikation
H-ing, IT-ingenjör
H-ing maskinteknik, Kista
H-ing mekatronik och industriell IT
Tekniskt basår, Kista
Teknisk bastermin

Ers. för program ca 140 milj
Beställt ca 2 000 HÅS

C
C
M
M
M
M
M
M
M
M
M
H
H
H
H
H
H
H
B
B

Institutioner
Oms ca 400 milj
30 prof (helt. ekv.)
varav Gru ca 175 milj
Mikroelektronik och informationsteknik
Data- och systemvetenskap
Tillämpad informationsteknik
Centra
Kista Photonics Centre
Kistaintegralen
Joint Research Center of Photonics
Centrum för kognitionsvetenskap
Centrum för ICT utveckling i u-länder

Produc. ca 2 500 HÅS

Ca 23 800 kvm BRA
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Kemi och kemiteknik School of Chemistry and Chemical Engineering
Program
Kemi och kemiteknik
Civing - lärare, matematik-kemi
Molekylär design
Kemiteknik
Industriell ekologi
Läkemedelsteknik
Materialkemi
Teknik och hållbar utveckling
H-ing kemiteknik

C
C
M
M
M
M
M
M
H

Ers. för program ca 42 milj
Beställt ca 550 HÅS

Institutioner
29 prof (helt. ekv.)
Oms ca 245 milj
Kemi
varav Gru ca 42 milj
Kemiteknik (exkl. energiprocesser och industriell ekologi)
Fiber- och polymerteknologi
Centra
Naturproduktbaserade tensider
Bränsleceller i ett uthålligt samhälle

Produc. Ca 610 HÅS

Ca 15 500 kvm BRA

Teknik och hälsa School of Technology and Health
Program
H-ing byggteknik, nuvarande program
H-ing datateknik och elektronik, nuvarande program
H-ing maskinteknik, nuvarande program
H-ing byggteknik, endast åk 3
H-ing datateknik, endast åk 3
H-ing elektroteknik, endast åk 3
H-ing maskinteknik, endast åk 3
Äldre utgångna utbildningar
Design och byggande
Tillämpad logistik
Datornätverk
Projektledning och verksamhetsutveckling
YTH-utbildning i byggnadsteknik
Tekniskt basår
Basterm, Kombiutbildningar
Basterm 2

Ers. för Program ca 100 milj
Beställt ca 1 550 HÅS

H
H
H
H
H
H
H
H
M
M
M
M
Y
B
B
B

Institutioner
1 prof (helt. ekv.)
KTH Syd

Oms ca 145 milj
varav Gru ca 116 milj

Centra
Centrum för teknik i vården

Ny ht 2004

Produc. ca 1 700 HÅS

Ca 12 100 kvm BRA
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Teknikvetenskap School of Science
Program
Teknisk fysik
Farkostteknik
Öppen ingång
Civing - lärare, matematik-fysik
Biologisk fysik
Quantum Physics
Ljud och vibrationer
Teknisk mekanik

C
C
C
C
M
M
M
M

Institutioner
68 prof (helt. ekv.)
Fysik (exkl. reaktorfysik)
Matematik
Mekanik
Farkost och flyg
Hållfasthetslära
Metallernas gjutning

Oms ca 450 milj
varav Gru ca 160milj

Centra
Faxénlaboratoriet
Centrum för kärnenergiteknik
KTH Beräkningscentrum
Biofibre Materials Centre
Centrum för fordonsteknisk forskning
Ers. för program ca 100 milj
Beställt ca 1 400 HÅS

Produc. ca 2 500 HÅS

Ca 20 000 kvm BRA
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