Protokoll 981209

FAKULTETEN
18:01:55

Högskolan för
lärarutbildning &
kommunikation
Ingenjörshögskolan
Internationella
Handelshögskolan
Högskoleservice
Biblioteket
Hälsohögskolan

Protokoll 981209

Vår organisation
Närvarande

Benny Hjern (dekanus), Mohamed Chaib (prodekanus) (deltog ej i behandlingen av p.
5.1.1), Sverker Johansson (t.o.m. p. 5.1, Johan Larsson, Barbro Lundin, Örjan Nilsson,
Ingvar L. Svensson och Björn Westberg (sekreterare).
Anmält förhinder:

§ 1 Dagordning

Nämnden beslutar

bilaga 1

att fastställa bilagda dagordning.

§ 2 Val av justeringsman

Nämnden beslutar
att utse Örjan Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

bilaga 3.1

3.1 Fakultetskonferens 1999-02-11- -12.
3.1.1 Plats för fakultetskonferensen. Förslag: Toftaholms herrgårdshotell. Begränsning: 45
enkelrum och 4 dubbelrum.
Nämnden beslutar
att godkänna att fakultetskonferens 1999-02-11- -12 förläggs till Toftaholms
herrgårdshotell.
3.1.2 Ämnen för fakultetskonferensen. Förslag från presidiet:
●
●

Nätverksuniversitet – en fråga om forsknings- eller högskolesamverkan? och
Kvalitetssäkring av Fakultetsnämndens verksamhet genom beredning i
forskningskollegier eller motsvarande vid resp. högskoleenhet.

Nämnden beslutar
att fakultetskonferensen i första hand skall ägnas åt frågorna om kvalitets-säkring av
fakultetsverksamheten. Därutöver skall olika former av nätverkssamverkan behandlas,
varvid kontrasteringen mellan å ena sidan en direkt samverkan mellan forskare och å
andra sidan en mer administrativ högskolesamverkan kan utgöra en utgångspunkt.

3.1.3 Inbjudan till högre seminarier
I samband med genomgången av fakultetskonferensen togs frågan om
gränsöverskridande verksamhet mellan olika ämnen och mellan olika högskoleenheter upp
till behandling.
Nämnden beslutar
att inbjudan till högre seminarier alltid bör utgå till personalen vid samtliga
högskoleenheter.
3.2 Mohamed Chaib rapporterar från HVF:s symposium om forskningens kvalitet och
villkor i Västsverige 1998-11-19-20.
Nämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
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bilaga 3.3

3.3 Skrivelse från Västsvenska rektorsgruppen om avsiktsförklaring om Det västsvenska
universitetssamarbetet.
Nämnden beslutar
att hänskjuta frågan om forskningssamverkan av i skrivelsen angivet slag mellan de i
projektet deltagande västsvenska universiteten och högskolorna till fakultetskonferensen,
se ovan p. 3.1.2.

3.4 Remiss avseende Forskningspolitik (SOU 1998:128), remissvar till rektors kansli
senast 1999-02-01. SOU 1998:128 finns tillgänglig på http://www.regeringen.se/
info_rosenbad/departement/utbildning/sou98_128/
Nämnden beslutar
att uppdraga åt presidiet att avge remissvar. Synpunkter från Fakultetsnämndens
ledamöter skall vara dekanus tillhanda senast 990118.
bilaga 3.5

3.5 SUHF:s rapport 981001 "Att värna om vetenskapens integritet och en god
forskningssed".
Nämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

bilaga 3.6

3.6 SUHF:s skrivelse 981029 om Kvalitetsbedömningar av universitetens och högskolorna
verksamhet.
Nämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

bilaga 3.7

3.7 Forskning 2000. Minnesanteckningar från en konferens arrangerad av RIFO (sällskapet
Riksdagsmän – forskare) med anledning av det forsknings-politiska betänkandet
Forskningspolitik (SOU 1998:128), se p. 3.4 ovan.
Nämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

4. Fråga om ämnesbeteckning
m.m.

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som lektor,
docent och professor. Inga ärenden föreligger.

5. Utseende av vetenskapligt
sakkunniga

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller
befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.
5.1.1 Skrivelse från HLK 1998-12-01 föreligger avseende en från Mohamed Chaib
inkommen hemställan om intern befordran till professor i pedagogik.

bilaga 5.1.1

Nämnden beslutar
att till sakkunniga avseende en från Mohamed Chaib inkommen hemställan om intern
befordran till professor i pedagogik utse följande professorer i pedagogik: Horst Löfgren,
Lärarhögskolan i Malmö, Bengt-Erik Andersson,
Lärarhögskolan i Stockholm, och Staffan Larsson, Linköpings universitet.
5.1.2 Riktlinjer för behandlingen av framställningar om sakkunnig-prövningar i anslutning
till ärenden om intern befordran.
Nämnden beslutar
att uppdraga åt presidiet att till fakultetskonferensen utarbeta förslag till riktlinjer för
behandlingen av framställningar om sakkunnigprövningar i anslutning till ärenden om
intern befordran. Rätten för anställd vid HJ att begära motsvarande prövning som enligt 4
kap. 11 § Högskoleförordningen gäller för lektorer vid myndighetshögskolor bör därvid
klargöras.
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5.2 Vid Fakultetsnämndens sammanträde 1998-11-04 förelåg en skrivelse från HLK
avseende en från Hans Albin Larsson inkommen hemställan om intern befordran till
professor i historia med inriktning mot historiedidaktik. Nämnden beslöt att uppdraga åt
presidiet att handlägga ärendet, då det föreligger en diskrepens mellan Hans Albin
Larssons ansökan, som avser anställning som professor i historia med inriktning mot
historiedidaktik, och HLK:s skrivelse, som använder den övergripande beteckningen
professor i historia. I en senare inkommen 1998-11-04 dagtecknad skrivelse tillstyrker
HLK Hans Albin Larssons ansökan avseende anställning som professor i historia med
inriktning mot historiedidaktik. Som sakkunniga föreslås:
Professor Gunnar Richardson, Skara (Linköpings universitet)
Professor Gunilla Svingby, Göteborg (Lunds universitet/Malmö högskola)
Professor Anders Söderpalm, Staffanstorp (Ålborgs universitet).
Nämnden beslutar
att hos HLK hemställa om ett reviderat förslag till sakkunniga, varvid synpunkten om att
en och samma person inte bör vara sakkunnig vid såväl docent- som en efterföljande
professorsbedömning bör beaktas. Även frågan om relevant ämnesbeteckning bör prövas
på nytt.
bilaga 5.3

5.3 Skrivelse från ING 1998-11-03 föreligger avseende begäran om att sakkunniga utses
för bedömning av professorskompetens i Industriell Organisation inriktning
produktutveckling.

bilaga 5.4

5.4 Skrivelse från ING 1998-11-03 föreligger avseende begäran om att sakkunniga utses
för bedömning av professorskompetens i Inbäddade system inriktning datorarkitektur.
5.5 Skrivelse från ING 1998-11-03 föreligger avseende begäran om att sakkunniga utses
för bedömning av professorskompetens i Inbäddade system inriktning elektronikbyggsätt.

bilaga 5.5
bilaga 5.3.2
bilaga 5.4.2
bilaga 5.5.2
bilaga 5.6

Nämnden beslöt 1998-11-04 att återremittera ärende 5.3 – 5.5 till ING. 1998-12-03 har
det från ING per e-post inkommit "Begäran om anpassning av Fakultetens
tillämpningsföreskrifter vad gäller utseende av sakkunniga för prövning av
professorskompetens" (bilaga 5.6), Begäran om att sakkunniga utses för bedömning av
professorskompetens i Industriell Organisation inriktning produktutveckling (bilaga 5.3.2),
Begäran om att sakkunniga utses för bedömning av professorskompetens i Inbäddade
system inriktning datorarkitektur (bilaga 5.4.2), Begäran om att sakkunniga utses för
bedömning av professorskompetens i Inbäddade system inriktning elektronikbyggsätt
(bilaga 5.5.2), samtliga dagtecknade 1998-11-28.
Nämnden beslutar
att göra följande tillägg till de av Fakultetsnämnden den 23 september 1997 fastställda
tillämpningsföreskrifterna till Instruktionen p.2.4.5 c:
att av de tre externa sakkunniga vid ärende, som gäller anställning av professor avseende
tillämpade ämnen inom vetenskapsområdet teknik, skall minst två vara professorer.
Eventuellt tillkommande extern ledamot skall vara väl förtrogen med tillämpning av
berörda disciplin inom näringslivet.
att ovan återgivna tillägg skall ingå som att-sats nummer tre i tillämpnings-föreskrifterna
till Instruktionen p.2.4.5 c.
att vid fakultetskonferensen ta upp frågan om en generell tillämpning av principen om
minst två sakkunniga professorer, i stället för som för närvarande tre professorer, till
prövning.
att till sakkunniga för bedömning av professorskompetens i Industriell Organisation
inriktning produktutveckling utse Christer Karlsson, professor Industriell produktion,
Handelshögskolan, Stockholm, Karl Olof Olsson, professor Maskinkonstruktion, Linköpings
Universitet, och från näringslivet Anders Brännström, tekn. dr. i Industriell organisation,
Volvo.
att till sakkunniga för bedömning av professorskompetens i Inbäddade system inriktning
datorarkitektur Jan Torin, professor i Datorsystem, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Kjell Malvig, professor i Industriell datorteknik, Norges Tekniska Naturvetenskapliga
Universitet, Trondheim, och från näringslivet Peter Lidén, tekn.dr., direktör elektronik och
elektroteknik, Volvo Teknisk Utveckling.
att till sakkunniga för bedömning av professorskompetens i Inbäddade system inriktning
elektronikbyggsätt Erik Bruun, professor i Elektronik, Danmarks Tekniska Universitet
(DTU), Köpenhamn Markku Kivikosi, professor i Elektronik, Tampere University of
Technology, Tammerfors, och från näringslivet: Hans Henzell, tekn.dr., VD, Industriellt
Mikroelektronik Centrum (IMC), Linköping.
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6.1 Tillsättande av
docentnämnd

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en intern
ledamot. Inga ärenden föreligger.

6.2 Antagning av oavlönad
docent

6.2 Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger.

7. Framläggande av
avhandling för doktors- eller
licentiatexamen

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt
utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen.
7.1 Vid Fakultetsnämndens sammanträde 1998-11-04 (p. 7.2) förelåg en anmälan från
IHH, att Ulf Nilsson skall försvara sin licentiatuppsats "Produktkalkyleringens utformning
och användning hos en mindre underleverantör i fordonsbranschen" den 10 december
1998. Fakultetsnämnden beslöt, att till fakultetsopponent utse professor Ingemund Hägg,
Uppsala universitet, och att till ordförande vid disputationen utse professor Olov Olson,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. IHH har 981119 föreslagit, att till ledamöter i
betygsnämnden utses professor Olov Olson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
docent Per-Olof Bjuggren, IHH, och professor Ingemund Hägg, Uppsala universitet.

bilaga 7.1

Nämnden beslutar
att i enlighet med IHH:s förslag till ledamöter i betygsnämnden utse professor Olov Olson,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, docent Per-Olof Bjuggren, IHH, och professor
Ingemund Hägg, Uppsala universitet.

8. Övriga frågor
bilaga 8.1.1, 8.1.2 och 8.1.3
(distribuerat för sammanträde
981104)
bilaga 8.1.4 förslag till
instruktion (tillställd
fakultetens medlemmar för
fakultetsmöte 981201).
bilaga 8.1.5

8.1 Fråga om Hälsohögskolans medlemskap i Fakulteten och förslag till erforderliga
ändringar i instruktionen för Fakultetsnämnden. Förslag till ny lydelse av instruktion och
tillämpningsföreskrifter för Fakultetsnämnden har behandlats vid ett möte med fakultetens
medlemmar 981201. Björn Westbergs förslag till ändringar av förslag tillhandahållet inför
fakultetsmöte 981201 för att tillgodose av Hälsohögskolans rektor Lars Cernerud
framförda synpunkter bifogas (bilaga 8.1.5).
Nämnden beslutar
att uppdraga åt presidiet att inbjuda forskarna vid Hälsohögskolan till en gemensam
diskussion om formerna för fakultetssamverkan mellan högskoleenheterna i Jönköping i
samband med fakultetskonferensen 1999-02-11- -12.
8.2 Sammanträdestider vårterminen 1999. Presidiet föreslår den 22/2, 29/3, 3/5 och 7/6,
i samtliga fall kl. 15 – 17.
Nämnden beslutar
att Fakultetsnämnden skall sammanträda den 22/2, 29/3, 3/5 och 7/6, i samtliga fall kl.
15 – 17.
att vid sammanträdet den 22/2 skall bl.a. HLK:s forskningsprogram behandlas.

Vid protokollet

Justeras

Björn Westberg

Benny Hjern, Örjan
Nilsson
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E-post
info@hj.se
webmaster@hj.se

Adress
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Besöksadress
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Tel. 036-157700
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