Protokoll 990503

FAKULTETEN
17:55:41

Högskolan för
lärarutbildning &
kommunikation
Ingenjörshögskolan
Internationella
Handelshögskolan
Högskoleservice
Biblioteket
Hälsohögskolan

Protokoll 990503

Vår organisation
Närvarande

Benny Hjern (dekanus), Carina Berterö, Mohamed Chaib (prodekanus, deltog
inte i behandlingen av ärende 5.2), Per Davidsson (t.o.m. ärende 5.3), Sverker
Johansson, Charlie Karlsson (t.o.m. ärende 5.2), Johan Larsson, Ingvar L.
Svensson, Björn Westberg (sekreterare) och Tommy Öberg.

§ 1 Dagordning

Nämnden beslutar

bilaga 1

att fastställa bilagda dagordning med införandet av de nya punkterna 4.2, 4.3,
4.4, 5.5.
att behandla punkterna 4.2 och 5.5 i ett sammanhang i anslutning till punkt
4.2.

§ 2 Val av justeringsman

Nämnden beslutar
att utse Ingvar L. Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

bilaga 3.1 (bifogas)

3.1 Presidiebeslut 990415.
Nämnden beslutar
att godkänna presidiebeslut 990415.
3.2 SUHF har lagt fram en undersökning om forskarutbildningen.
Föredragande: Benny Hjern.
Nämnden beslutar
att lägga redogörelsen till handlingarna.
4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som
lektor, docent och professor.

bilaga 4.1.1 (utsänd inför
sammanträde 990222)
bilaga 4.1.2 (utsänd inför
sammanträde 990329)

4.1 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa beteckningen Fysik,
inriktning naturvetenskaplig didaktik, inför behandlingen av Örjan Nilssons
ansökan om internbefordran till professor.
Nämnden beslöt 990222 att uppdraga åt Mohamed Chaib, samman-kallande,
Sverker Johansson och Reine Rosander att yttra sig över den förslagna
beteckningen Fysik, inriktning naturvetenskaplig didaktik. Nämnden beslöt
990329 att genom förnyat uppdrag hemställa att beredningsgruppen Mohamed
Chaib, sammankallande, Sverker Johansson och Reine Rosander yttrar sig om
en eventuell avgränsning av fysikämnet inför behandlingen av Örjan Nilssons
ansökan om internbefordran till professor. Särskilt skall utvecklingen inom
ledande lärosäten beaktas.
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Mohamed Chaib och Sverker Johansson redogör för Berednings-gruppens
förslag, att ämnesbeteckningen bör vara Fysik med inriktning mot fysikdidaktik.
Nämnden beslutar
att återremittera ärendet till ING för belysning dels om benämningen bör vara
Fysik med inriktning mot fysikdidaktik eller Fysikdidaktik och dels om ämnets
inriktning och beteckning vid andra lärosäten.
bilaga 5.5 (utsänd separat
inför dagens
sammanträde)

4.2 ING föreslår i en 1999-04-21 dagtecknad skrivelse, att Kennet Axelsson,
professor i geoteknik vid Luleå Tekniska Universitet, direkt-rekryteras som
professor i samma ämne vid ING. ING hemställer, att ämnesbeteckningen
geoteknik fastställs. Se vidare ärende 5.5.
Nämnden beslutar
att fastställa ämnesbeteckningen geoteknik.

Bilaga 4.3 (utsänd separat
som bilaga 5.6 inför
dagens sammanträde)

4.3 ING föreslår i en 1999-04-21 dagtecknad skrivelse, att ämnesbeteckningen materialteknik fastställs.
Nämnden beslutar
att fastställa ämnesbeteckningen materialteknik.

bilaga 4.4 (utsänd separat
som bilaga 5.7 inför
dagens sammanträde)

4.4 ING föreslår i en 1999-04-21 dagtecknad skrivelse, att ämnesbeteckningen maskinkonstruktion fastställs.
Nämnden beslutar
att fastställa ämnesbeteckningen maskinkonstruktion.
5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

bilaga 5.1.1 (förelåg vid
sammanträde 990222)
bilaga 5.1.2 (utsänd inför
sammanträde 990329)

5.1 Vid Nämndens sammanträde 990222 förelåg skrivelse från ING avseende
begäran att utse sakkunniga för bedömning av sökande till en anställning som
universitetslektor i Byggnadskonstruktion. Nämnden beslöt att hos ING
hemställa om komplettering av skrivelsen med förslag till sakkunniga och att
till presidiet delegera handläggning av ärendet efter inkommen komplettering.
Till sakkunniga förslås i skrivelse dagtecknad 1999-03-08 biträdande professor,
docent Björn Engström, Chalmers, och docent Örjan Nilsson, ING.
Nämnden beslöt 990329 att till sakkunniga för bedömning av sökande till en
anställning som universitetslektor i Byggnadskonstruktion utse biträdande
professor, docent Björn Engström, Chalmers; att hos ING hemställa om förslag
till ytterligare en sakkunnig, då sakkunnig skall anses behörig i ämnet
Byggnadskonstruktion; samt att uppdraga åt presidiet att efter slutförd
komplettering handlägga ärendet.
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Av till 5.5 hörande handling (se nedan) kan utläsas, att lektoratet skulle ha
tillsatts utan vare sig sakkunnigprövning eller prövning om förut-sättning för
avstående från sådan enligt Fakultetsnämndens instruktion,
tillämpningsföreskrifterna p 2.4.5 föreligger. Sakförhållandet är dock, att en
person har anställts, under förutsättning att vederbörande bedöms behörig som
lektor. Enligt i dag inkommen handling förslår ING, att till ytterligare sakkunnig
i ämnet Byggnadskonstruktion utses Kennet Axelsson, professor i geoteknik vid
Luleå Tekniska Universitet.
Ingvar L. Svensson framhåller, att Kennet Axelsson måste anses sak-kunnig
även inom området Byggnadskonstruktion.
bilaga 5.1.3 (utdelad vid
dagens sammanträde)

Nämnden beslutar
att till ytterligare sakkunnig i ämnet Byggnadskonstruktion utse Kennet
Axelsson, professor i geoteknik vid Luleå Tekniska Universitet.

bilaga 5.2 (utdelad vid
dagens sammanträde)

5.2 HLK föreslår i en 1999-04-29 dagtecknad skrivelse, att Eva Björck-Åkesson,
docent i pedagogik vid Mälardalens högskola, och docent Mohamed Chaib, HLK,
utses till sakkunniga avseende lektorat i pedagogik.
Nämnden beslutar
att till sakkunniga avseende lektorat i pedagogik utse Eva Björck-Åkesson,
docent i pedagogik vid Mälardalens högskola, och docent Mohamed Chaib, HLK.

bilaga 5.3 (utsänd inför
sammanträde 990329)

5.3 Från ING inkommen 1999-03-24 dagtecknad skrivelse om fastställande av
ämnesbeteckning och utseende av sakkunniga avseende internbefordran till
professor i organisk kemi, inriktning bioanalys. Till sakkunniga föreslås Berit
Smestad-Paulsen, Professor of Pharmacognosy, Institute of Pharmacy, Oslo,
Per-Erik Jansson, professor i Bioanalys, Karolinska Institutet, och Bo Nilsson,
docent i klinisk kemi, FOA, Umeå.
Nämnden beslöt 990329 att till sakkunniga för bedömning av internbefordran
till professor i organisk kemi, inriktning bioanalys, utse Berit Smestad-Paulsen,
Professor of Pharmacognosy, Institute of Pharmacy, Oslo, och Per-Erik Jansson,
professor i Bioanalys, Karolinska Institutet; att hos ING hemställa om förslag
till ytterligare en sakkunnig, då professorsprövningar skall göras av
professorer; samt att uppdraga åt presidiet att efter slutförd komplettering
handlägga ärendet.

bilaga 5.3.2 (utsänd
separat som bilaga 5.4
inför dagens
sammanträde)

ING har i skrivelse daterad 990424 föreslagit, Per Garegg, professor emeritus i
organisk kemi vid Stockholms universitet.
Nämnden beslutar
att till sakkunnig för bedömning av internbefordran till professor i organisk
kemi, inriktning bioanalys, utöver de vid sammanträde 1999-03-29 utsedda
Berit Smestad-Paulsen, Professor of Pharmacognosy, Institute of Pharmacy,
Oslo, och Per-Erik Jansson, professor i Bioanalys, Karolinska Institutet, utse Per
Garegg, professor emeritus i organisk kemi vid Stockholms universitet.
5.4 Inget ärende föreligger.

bilaga 5.5 (utsänd separat
inför dagens
sammanträde)

5.5 ING föreslår i en 1999-04-21 dagtecknad skrivelse, att Kennet Axelsson,
professor i geoteknik vid Luleå Tekniska Universitet, direktrekryteras som
professor i samma ämne vid ING.
Fakultetsnämnden kan efter förslag från berörd högskoleenhet för visst fall
besluta, att sakkunnigprövning inte erfordras, om personen otvetydigt uppfyller
kraven på behörighet. Ett sådant fall kan t.ex. föreligga, om det för personen
finns tidigare, för ämnet relevanta sakkunnigprövningar. Regeringens
utnämning av Axelsson genom fullmakt 1984-12-06 skulle i kombination med
övriga fakta kunna inne-bära, att Axelsson skulle kunna anses uppfylla kraven
på behörighet.
Nämnden beslutar
att hos ING hemställa om komplettering med CV, kopior på ev. tidigare
sakkunnigprövningar och annat underlag som kan belysa Kennet Axelssons
behörighet. Detta är avsett att utgöra underlag för en bedömning, huruvida
sakkunnigprövning enligt Fakultetsnämndens instruktion,
tillämpningsföreskrifterna p 2.4.5, erfordras eller inte.
att till presidiet delegera rätten att efter ovannämnda komplettering besluta i
ärendet.
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6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en
intern ledamot. Inga ärenden föreligger.

6.2 Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger.
7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen. Inga ärenden utöver vad som framgår av punkt
3.1 presidieprotokoll 990415 föreligger.
8. Övriga frågor
8.2 Nämnden beslöt 990222 med anledning av Hälsohögskolans medlemskap i
Fakulteten och förslag till erforderliga ändringar i instruktionen för
Fakultetsnämnden, att som underlag för styrelsens beslut i förslaget till
instruktion under punkten 1.3 vetenskapsområden ange "vårdvetenskap" som
en preliminär benämning på de för Hälsohögskolan i Jönköping tillkommande
vetenskapliga disciplinerna.
Hälsohögskolan har 980316 avgivit yttrande i ärendet. Nämnden beslöt 990329
att bordlägga ärendet, då det avser principiella frågor, som bör beredas
tillräckligt med tid före ett avgörande.
Carina Berterö och Tommy Öberg framhåller, att ämnet vårdvetenskap vid
universiteten tillhör det medicinska vetenskapsområdet. I Örebro, som saknar
medicinskt vetenskapsområde, hänförs ämnet till humanistisktsamhällsvetenskapligt vetenskapsområde.
bilaga 8.2 (utsänd inför
sammanträde 990329)

Nämnden beslutar
att till protokollet notera ovanstående redogörelse som underlag för kommande
ändringar i instruktionen för Fakultetsnämnden.

E-post
info@hj.se
webmaster@hj.se

Vid protokollet

Justeras

Björn Westberg

Benny Hjern,
Ingvar L. Svensson

Adress
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Besöksadress
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Tel. 036-157700
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