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STADGA FÖR AALTO-UNIVERSITETETS
HÖGSKOLA FÖR TEKNIKVETENSKAPER
Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper verkar inom det tekniskvetenskapliga området som en enhet i överensstämmelse med 3 § i stadgarna för
Stiftelsen för Aalto-högskolan.
Högskolan bedriver vetenskaplig forskning inom sina ämnesområden och erbjuder med
forskningen förknippad högre undervisning som leder till en examen, samt stödjer
påbyggnadsutbildningen vid Aalto-universitetet och den offentliga serviceverksamheten i
enlighet med Aalto-universitetets strategiska riktlinjer. Högskolan för teknikvetenskaper
har som specialuppgift att skapa en vetenskaplig grund för utveckling av olika
teknologier, att tillhandahålla grundläggande undervisning till dem som studerar andra
ämnen samt utbilda experter med visioner inom såväl sina egna som nya
ämnesområden. Högskolan ska utföra sina uppgifter i tät växelverkan med de övriga
högskolorna inom Aalto-universitetet.

Organisation
1 § Grundenheten för akademisk verksamhet inom högskolan är institutionen som
bedriver akademisk forskning och erbjuder därmed förknippad undervisning som leder till
en examen.
Högskolan delas in i följande institutioner:
- Institutionen för matematik och systemanalys,
- Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik,
- Institutionen för teknisk fysik,
- Institutionen för datateknik och
- Institutionen för produktionsekonomi.
Högskolan kan bilda enheter för forskningssamarbete mellan ett eller flera
undervisningsämnen eller ha gemensamma enheter med enheter vid andra högskolor
inom eller utanför Aalto-universitetet. Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT,
som verkar som del av institutionen för datateknik, är en sådan enhet.

Förvaltningsorgan och ledning
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2 § Högskolans förvaltningsorgan består av dekanus och den akademiska kommittén för
teknikvetenskaper. Högskolan har prodekaner enligt beslut av rektor. Institutionens
verksamhet leds av institutionens direktör. Vid högskolan finns dessutom ett
forskarutbildningsråd och ett eller flera utbildningsråd samt en ledare för
doktorandprogrammet och ledare för utbildningsprogrammen.
3 § Dekanus och institutionens direktör kan till sitt stöd sammankalla ledningsgrupper
eller andra grupper, där även personer utanför högskolan kan ingå. Högskolans
professorer som är medlemmar i professorsrådet kan verka som ett rådgivande organ för
högskolans ledning och ett samarbetsorgan för forskarsamfundet. Högskolans ledning är
upplagd så att de olika personalgrupperna och de studerande har tillräckliga möjligheter
att delta i beslutsförberedelserna.

Högskolans dekanus och prodekanus
4 § Högskolan leds av en dekanus i enlighet med 22 § i universitetets instruktion.
5 § Utöver det som fastställs i 23 § i instruktionen eller beslutas av styrelsen eller rektorn
har dekanus till uppgift att:
1) fastställa arbetsfördelningen mellan dekanus och prodekanus, där prodekanus
uppgifter ska definieras till den del som de rör högskolans ledning;
2) utse en ledare för högskolans doktorandprogram samt ledare för
utbildningsprogrammen. Deras ansvarsområden och förpliktelser har fastställts i
examensstadgan och deras mandatperiod är tre kalenderår;
3) utse institutionernas vice direktörer;
4) utse sekreterare för högskolans förvaltningsorgan;
5) besluta om grundandet av enheter som avses i 1 § 3 mom.;
6) vid behov fastställa stadgor för fristående institutioner och de enheter som avses i
1 § 3 mom.;
7) ansvara för högskolans kvalitetsarbete, revisioner och eventuella ackrediteringar;
8) ansvara för sin enhets räkning för samarbetet mellan Aalto-universitetets
högskolor för att förverkliga strategin samt för samarbetet mellan högskolorna
inom det tekniska området för att på ett enhetligt sätt sköta teknisk-vetenskaplig
utbildning, forskning och gemensamma uppgifter samt garantera jämlik
behandling av de studerande.
6 § Prodekanus bistår dekanus genom att utföra de uppgifter som anvisas av dekanus.
Prodekanus har samma mandatperiod som dekanus. Om dekanus avgår från sin tjänst
innan mandatperioden upphör betraktas även prodekanus mandatperiod som avslutad.
Om prodekanus avgår från sin tjänst under mandatperioden ska en ny prodekanus utses
för återstoden av dekanus mandatperiod.

Högskolans kommitté för akademiska ärenden
7 § För handläggning av akademiska frågor har högskolan i enlighet med 24 § i
universitetets instruktion en akademisk kommitté för teknikvetenskaper. Den sköter de
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uppgifter som anges i 25 § i instruktionen samt de uppgifter som den tilldelas av
universitetets kommitté för akademiska ärenden med stöd av 13 § i instruktionen.
Den akademiska kommittén har dessutom till uppgift att för sin enhets räkning ansvara
för samarbetet mellan Aalto-universitetets högskolor för att förverkliga strategin samt för
samarbetet mellan högskolorna inom det tekniska området för att på ett enhetligt sätt
sköta teknisk-vetenskaplig utbildning, forskning och gemensamma uppgifter samt
garantera en jämlik behandling av de studerande.
Prodekanus har rätt att närvara och yttra sig vid kommitténs möten.

Forskarutbildningsrådet och utbildningsråden
8 § Högskolan har ett forskarutbildningsråd som utöver ordföranden omfattar minst fyra
professorer som är meriterade inom forskarutbildning och representerar högskolans
viktigaste forskningsområden. En av professorerna kan tillhöra någon annan högskola
inom Aalto-universitetet. Rådet utser en av professorsmedlemmarna till vice ordförande.
Rådets mandatperiod är tre kalenderår.
Ordföranden ska hålla kontakt med Aalto-universitetets andra forskarutbildningsråd för
att garantera enhetliga förfaranden och för att utveckla det teknisk-vetenskapliga
utbildningsområdet och bevara dess enhetlighet.
Forskarutbildningsrådet har till uppgift att:
1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna;
2) ta fram förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den
akademiska kommittén;
3) bereda antagningen av doktorander inför dekanus beslut;
4) godkänna ämnesområden för examensarbeten inom forskarstudier och besluta
om deras språk;
5) fastställa studieplanerna för doktorander;
6) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingar och besluta om tillstånd att
publicera manuskript till doktorsavhandlingar;
7) bedöma doktorsavhandlingar;
8) utse granskare för licentiatavhandlingar;
9) bedöma licentiatavhandlingar;
10) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.
Forskarutbildningsrådets ordförande beslutar om tidpunkten och språket för disputationer
samt utser en kustos och opponent(er) till disputationen.
9 § Högskolan har ett eller flera utbildningsråd. Högskolan kan endast ha ett
utbildningsråd för kandidatutbildningen. Om högskolan endast har ett utbildningsråd för
högre utbildningsprogram kan rådet samtidigt fungera som utbildningsråd för
kandidatutbildningen.
Dekanus beslutar om antalet utbildningsråd. Rektorn beslutar vid behov om förvaltningen
av utbildningsprogram som omspänner flera högskolor.
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Varje utbildningsråd består av minst sju medlemmar från de utbildningsprogram som
representeras i rådet. Av medlemmarna ska minst fyra vara lärare, varav två ska vara
professorer, och tre vara studerande som utses av Aalto-universitetets studentkår. Varje
utbildningsprogram som ingår i rådet ska om möjligt representeras av både en lärare och
en studerande.
En av professorerna utses till rådets ordförande. Rådet utser en av
professorsmedlemmarna till vice ordförande. Utbildningsrådets mandatperiod är tre
kalenderår. Mandatperioden för studerandemedlemmar är ett kalenderår.
Utbildningsrådet har till uppgift att:
1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda
utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier;
2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar;
3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare;
4) bedöma diplomarbeten;
5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen
samt handläggning av respons;
6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Institutioner
10 § Institutionens verksamhet leds av institutionens direktör. Mandatperioden för
institutionens direktör är tre kalenderår.
Institutionen kan i enlighet med dekanus beslut ha en vice direktör. Dekanus utser en
vice direktör med samma mandatperiod som institutionens direktör. Om institutionens
direktör avgår från sin tjänst innan mandatperioden upphör betraktas även vice
direktörens mandatperiod som avslutad. Om vice direktören avgår från sin tjänst under
mandatperioden ska en ny vice direktör utses för återstoden av direktörens
mandatperiod.
11 Institutionens direktör har till uppgift att:
1) ansvara för att institutionens uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett
resultatrikt sätt;
2) ansvara för planeringen av institutionens verksamhet och ekonomi, besluta om
användningen av de anslag som beviljats institutionen samt ansvara för
uppföljning och rapportering av anslagens användning;
3) ansvara för institutionens del för undervisningsprogrammens beredning;
4) lägga fram förslag på personer som tas in på olika nivåer i tenure trackkarriärsystemet;
5) besluta om anställning av institutionens personal till den del som dessa
befogenheter har överförts till institutionens direktör;
6) ansvara för kvalitetsarbetet inom institutionen och den rapportering som krävs för
högskolans revisioner och ackrediteringar samt för samarbetet med institutionens
viktiga intressenter;
7) främja arbetshälsan inom institutionen;
8) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus.
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Beslutsfattande
12 § Beslut fattas i enlighet med föredragningsförfarandet för den offentliga förvaltningen
om besluten innefattar utövande av offentlig makt. Föredragningsförfarandet tillämpas
dock inte vid bedömning av studieprestationer. I övriga frågor ansvarar dekanus och
institutionens direktör för att de ärenden som behandlas bereds på ändamålsenligt sätt.
13 § På förvaltningsorganens möten och vid beslutsfattande följs i tillämplig omfattning,
och på det sätt som närmare fastställs av rektorn, förfaranden enligt 29 § i
universitetslagen och 14 § i Aalto-universitetets instruktion.

Ikraftträdande
14 § Denna stadga träder i kraft den 1 januari 2016.

