
Platsbesök vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH, tisdagen den 20:e 
oktober 2009 
 
 
14.30 - 15.20 Möte med studenter 
15.30 - 16.20 Möte med lärare 
16.30 - 17.15 Möte med ledningen (programansvariga, skolledning, rektor) 
 
 
Platsbesöket går till så att expertpanelen samtalar med ovan nämnda grupper för att få 
intrycket från ansökan bekräftat och nyanserat. Panelen ställer således frågor om, och 
diskuterar, innehållet i ansökan. Ordföranden i panelen, Marianne Stenius, leder mötena. 
Panelen önskar inte några presentationer från någon av grupperna eller någon rundvandring 
för att titta på lokaler. 
 
Expertpanelen vill träffa sex studenter, sex lärare och totalt högst sex personer från 
programmens ledning, skolledning och gärna även rektor för lärosätet. Gruppen vill sitta i 
samma mötesrum under alla möten och att grupperna från lärosätet kommer till mötesrummet 
i nämnd ordning.  
 
Någon vecka före platsbesöket vill jag gärna ha information om var på lärosätet mötet ska 
hållas, byggnad, lokal etc. Jag behöver också veta vilka vi ska få träffa under de olika 
samtalspassen, dvs. namn, program och årskurs för de studerande, namn på lärarna samt namn 
och funktion för dem i ledningsgruppen. 
 
Vi är tacksamma om det finns kaffe, svart te, fikabröd, vatten samt lite frukt till gruppens 
medlemmar. Alla kostnader för mat och dryck kan ni fakturera Högskoleverket. 
 
Expertpanelen som besöker skolan för datavetenskap och kommunikation består av:  
- Professor Barbara Kehm, Higher Education Research, The International Centre for Higher 
Education Research, Kassel.  
- Professor Guy Neave,  Honorary Professor, CHEPS, University of Twente, the Netherlands 
and Principal Researcher at the Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, at 
Matosinhos, Portugal. 
- Professor Marianne Stenius (ordförande), vice Chancellor at Hanken School of Economics 
in Helsinki, Finland (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors).  
- Student Bartek Banaszak, University of Warsaw, President of the Polish Student´s 
Parliament of the Republic of Poland and member of Polish State Accreditation Commission.  
 
Utöver expertpanelen närvarar undertecknad vid mötena. Kontakta gärna mig om ni har några 
frågor.  
 
Bästa hälsningar 
Charlotte Elam, projektledare 
Tel: 08-56308599 


