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Närvarande  
 
 

Benny Hjern (dekanus), ordförande, Mohamed Chaib (prodekanus) och 
Björn Westberg (sekreterare). 
 

4. Fråga om  
- ämnesbeteckning  
- vetenskapligt 

sakkunniga  

4.  Fråga om  
- ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 

lektor, docent och professor samt  
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller 

befordran inom ramen för befintlig anställning inom 
vetenskapsområdet. 

 
 4. Fråga om  

- ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor samt  

- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom 
vetenskapsområdet. 

 
Bilaga 4.1  4.1 HLK hemställer – med hänvisning till Fakultetsnämndens tidigare 

beslut om ämnesinriktning beträffande utannonserad professur - att 
Fakultetsnämnden fastställer ämnesbeteckningen Pedagogik med 
beskrivningen: ”Ämnet är en bred och allmän inriktning mot lärande.” 
 
Presidiet beslutar 
 
att fastställa ämnesbeteckningen Pedagogik med beskrivningen: ”Ämnet 
är en bred och allmän inriktning mot lärande.” 
 

Bilaga 4.2 4.2 HLK hemställer – med hänvisning till Fakultetsnämndens tidigare 
beslut om ämnesinriktning beträffande utannonserad professur - att 
Fakultetsnämnden fastställer ämnesbeteckningen Pedagogik med inrikt-
ning mot specialpedagogik med beskrivningen: ”Ämnet för lektoratet är 
lärandet om och för individer med särskilda behov och kompetenser.” 
 
Presidiet beslutar 
 
att fastställa ämnesbeteckningen Pedagogik med inriktning mot 
specialpedagogik med beskrivningen: ”Ämnet för lektoratet är lärandet om 
och för individer med särskilda behov och kompetenser.” 
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Bilaga 4.3 4.3 ING avser att rekrytera TD Ragnar Nohre som universitetslektor i 
datateknik och anhåller att Fakultetsnämnden för aktuell anställning 
fastställer ämnesbeteckningen Datateknik med följande beskrivningen:  
”Ämnet datateknik behandlar det vetenskapliga studiet av systematiska 
metoder för analys och syntes av digitala system. Några begrepp inom 
ämnet är automater, system- och tillståndsbegrepp, sekvensnät, 
logiksyntes, testbarhet, system på chips, multimedia samt feltoleranta och 
distribuerade system.” 
 
ING anhåller att Fakultetsnämnden som sakkunniga för granskningen av 
Ragnar Nohres vetenskapliga och pedagogiska kompetens utser Bertil 
Svensson, professor i datateknik vid CTH (även verksam vid högskolan i 
Halmstad) samt Shashi Kumar, professor i inbyggda system vid ING. 
 
Presidiet beslutar 
 
att fastställa ämnesbeteckningen Datateknik med beskrivningen: ”Ämnet 
datateknik behandlar det vetenskapliga studiet av systematiska metoder 
för analys och syntes av digitala system. Några begrepp inom ämnet är 
automater, system- och tillståndsbegrepp, sekvensnät, logiksyntes, 
testbarhet, system på chips, multimedia samt feltoleranta och 
distribuerade system.” 
 
att som sakkunniga för granskningen av Ragnar Nohres vetenskapliga 
och pedagogiska kompetens utse Bertil Svensson, professor i datateknik 
vid CTH (även verksam vid högskolan i Halmstad) samt Shashi Kumar, 
professor i inbyggda system vid ING. 
 

 8. Övriga frågor 
 

 8.1 Presidiet beslutar 
 
att med anledning av att mandatperioden för Fakultetsnämnden utlöper 
per 2000-12-31 inbjuda Fakultetsnämndens ledamöter, suppleant och 
sekreterare till en avslutande måltid 2000-12-11 kl. 18.00. 
 

Vid protokollet Justeras 

 
 
Björn Westberg Benny Hjern Mohamed Chaib 
 


