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Protokoll 990609

Vår organisation
Närvarande

Benny Hjern (dekanus), Stig Berg, Mohamed Chaib (prodekanus), Sverker
Johansson, Johan Larsson, Barbro Lundin, Örjan Nilsson, Björn Westberg
(sekreterare) och Tommy Öberg.

§ 1 Dagordning

Nämnden beslutar

bilaga 1

att fastställa bilagda dagordning med införandet av de nya punkterna 8.3
Ansökan om medlemskap, 8.4 Installationshögtid och 8.5 Presidiets arbete.

§ 2 Val av justeringsman

Nämnden beslutar
att utse Johan Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
att justering av protokollet kan ske genom godkännande i e-post.

§3

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

bilaga 3.1.1 och 3.1.2
(bifogas)

3.1 Presidiebeslut 990503 och 990603.
Nämnden beslutar
att godkänna presidiebeslut 990503 och 990603.

bilaga 3.2 (bifogas)

3.2 Enligt Högskoleförordningen 4 kap. 5 § 2 st. gäller, att "lika stor omsorg
skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av
den vetenskapliga skickligheten." Grundutbildnings-rådets referensgrupp för
matematik har aktualiserat frågan genom en skrivelse om Pedagogisk
meritering 990426. Föredragande: Björn Westberg.
Nämnden beslutar
att uppdraga åt Mohamed Chaib, sammankallande, Barbro Lundin, Örjan
Nilsson, Björn Westberg och Tommy Öberg att utarbeta förslag till preciserad
innebörd av uttrycket Pedagogisk meritering i samband med
befordringsärenden.
att frågan är så väsentlig för fakultetens medlemmar, att eventuella
omkostnader för gruppens verksamhet skall täckas av Fakultetsnämndens
budget, inom de av rektor fastställda ramarna, eller skall, om så erfordras,
föranleda ansökan från gruppen om särskilt rektorsbeslut.
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bilaga 3.3 (bifogas)

3.3 Inbjudan till forskarutbildningskurs "Folkbildning och samhälle i
omvandling", 5 p., vid Linköpings universitet ht 1999
Nämnden beslutar
att lägga inbjudan till handlingarna.
3.4 Skrivelse från SCB 990517 avseende Nationella förteckningen över
forskningsämnen
Nämnden beslutar

bilaga 3.4 (bifogas)

bilaga 3.5 (bifogas)

att SCB:s Nationella förteckning över forskningsämnen skall beaktas av
Fakultetsnämnden vid fastställande av ämnesbeteckningar.

3.5 Remiss från regeringen om SOU 1999:4 God sed i forskningen (fritt via
http://www.regeringen.se/propositioner/sou/index.htm).
Nämnden beslutar
att till protokollet notera, att frågan om i forskningsetik är väsentlig för
Fakulteten och dess medlemmar, men att en eventuell permanent organisation
för behandling av dessa frågor bör anstå tills kommande förslag från
regeringen föreligger.
att uppdraga åt Tommy Öberg att utarbeta förslag om inrättandet av en
forskningsetisk nämnd eller annan form för prövning av forskningsetiska frågor.
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, sammankallande,
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.
Mohamed Chaib och Sverker Johansson redogör för Berednings-gruppens
förslag, att ämnesbeteckningen bör vara Fysik med inriktning mot fysikdidaktik.
Nämnden beslöt 990503 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.
Nämnden beslutar
att bordlägga ärendet tills det aktualiseras av ING.

bilaga 4.2 (bifogas)
se även ärende 5.1.1

4.2 ING anhåller i skrivelse dagtecknad 990602, att fakultetsnämnden för en
adjungerad professur fastställer beteckningen komponent-teknologi, inriktning
aluminiumkomponenter.
Nämnden beslutar
att fastställa ämnesbeteckningen komponentteknologi, inriktning
aluminiumkomponenter.
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Bilaga 4.3 (bifogas)
se även ärende 5.1.2

4.3 ING anhåller i skrivelse dagtecknad 990601, att fakultetsnämnden för en
adjungerad professur fastställer beteckningen komponent-teknologi, inriktning
polymerbearbetning.
Nämnden beslutar
att fastställa ämnesbeteckningen komponentteknologi, inriktning
polymerbearbetning.
5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

Se bilaga 4.2

5.1.1 ING anhåller, att fakultetsnämnden för en adjungerad professur i
komponentteknologi, inriktning aluminiumkomponenter, utser följande
sakkunniga: Professor Arne Melander, innehavare av en personlig professur i
metalliska konstruktionsmaterial vid Institutet för Metallforskning, Stockholm;
Professor Jan-Gunnar Persson, prof. i maskinkonstruktion vid KTH, Stockholm;
samt Professor Claes Magnusson, Volvo, Olofström, tidigare prof. i
bearbetningsteknik vid Luleå Tekniska Universitet.
Nämnden beslutar
att till sakkunniga i ämnet komponentteknologi, inriktning aluminiumkomponenter, utse följande sakkunniga: Professor Arne Melander, innehavare
av en personlig professur i metalliska konstruktionsmaterial vid Institutet för
Metallforskning, Stockholm; Professor Jan-Gunnar Persson, prof. i
maskinkonstruktion vid KTH, Stockholm; samt Professor Claes Magnusson,
Volvo, Olofström, tidigare prof. i bearbetningsteknik vid Luleå Tekniska
Universitet.

Se bilaga 4.3

5.1.2 ING anhåller, att fakultetsnämnden för en adjungerad professur i
komponentteknologi, inriktning polymerbearbetning, utser följande sakkunniga:
Prof. Ulf Gedde, professor i polymerteknologi vid Chalmers; Prof. Jan-Anders
Månson, professor i composite and polymer technology vid EPFL, École
Polytechnique Federale Lausanne, Schweiz (tidigare professor i
polymerteknologi vid KTH); samt Tekn.dr Bill Gustavsson, Borealis AB, R.lab,
444 86 Stenungsund.
För anställningsärende som gäller professorer skall Fakultetsnämnden enligt nu
gällande regler utse tre externa professorer.
Nämnden beslutar
att tillämpningsbestämmelserna till Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.5 b
ändras i fråga om behörighet till sakkunniguppdrag för prövning av professorer
vid ING. Som grundläggande princip gäller: att extern sakkunnig vid ärende,
som gäller anställning av professor, skall vara professor och vid ärende, som
gäller lektor eller docent, ha kompetens på en nivå över den befattning, som
anställningen avser. Vid ärende som gäller anställning av professor vid ING
skall minst två vara professorer och högst en sakkunnig representera industriell
erfarenhet av väsentlig betydelse för ifrågavarande forskningsområde utan att
tillika vara professor inom området.
att uppdraga åt presidiet att utreda om nu gällande krav på tre prof3essorer
som sakkunniga för bedömning av anställning som professor vid andra
högskoleenheter skall bibehållas.
att till sakkunniga i ämnet komponentteknologi, inriktning polymerbearbetning, utse följande sakkunniga: Ulf Gedde, professor i polymerteknologi
vid Chalmers, och Jan-Anders Månson, professor i composite and polymer
technology vid EPFL, École Polytechnique Federale Lausanne, Schweiz, (tidigare
professor i polymerteknologi vid KTH) samt Tekn. dr Bill Gustavsson, Borealis
AB, R.lab, Stenungsund.
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bilaga 5.2 (bifogad
dagordningen)

bilaga 5.2.3 (annons

5.2 IHH föreslår följande personer som sakkunniga för bedömning av lektor
och / eller docent i Företagsekonomi, särskilt Redovisning och / eller särskilt
Finansiering. Som extern sakkunnig föreslås Professor Hans Lindström,
Högskolan i Halmstad (professor i företagsekonomi) och som intern sakkunnig
föreslås Professor Einar Häckner, IHH (professor i företagsekonomi).
Beteckningarna Företagsekonomi, särskilt Redovisning, och Företagsekonomi,
särskilt Finansiering, är tidigare godkända av Fakultetsnämnden (960521 resp.
990329).

utdelad vid sammanträdet)

Nämnden beslutar

bilaga 5.2.2 (ny version
utdelad vid sammanträdet)

att till sakkunniga avseende anställning som lektor och / eller docent i
Företagsekonomi, särskilt Redovisning, och / eller Företagsekonomi, särskilt
Finansiering, utse Hans Lindström, Högskolan i Halmstad, professor i
företagsekonomi, och Einar Häckner, professor i företags-ekonomi vid IHH.
att med hänvisning till handläggningen av ovannämnda ärende uttala, att fråga
om godkännande av ämnesbeteckningar skall hänföras till Fakultetsnämndens
prövning före eventuell annonsering.
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.

Bil. 6.2.1

Prövning av ekonomie doktor Tomas Müllerns docentkompetens i
företagsekonomi. Den sakkunnige, professor Martin Lindell, Svenska
Handelshögskolan i Helsingfors, och den interne ledamoten i docent-nämnden,
professor Björn Axelsson, IHH, tillstyrker Müllerns ansökan. Müllern har i dag
kl. 13.00 hållit docentföreläsning över ämnet "Konsten att övertyga - några
tankar kring ledarskap som retorisk utmaning".

Bil. 6.2.2

Nämnden beslutar
att som docent vid Högskolan i Jönköping antaga ekonomie doktor Tomas
Müllern.
7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen. Inga ärenden föreligger.
8. Övriga frågor
8.1 Sammanträdestider för hösten 1999. Förslag från presidiet: 8/9, 27/10 och
8/12, i samtliga fall kl. 15.00 – 17.00.
Nämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdestider för hösten 1999:

8.2 Utseende av hedersdoktorer inför promovering 990925 i enlighet med
Instruktion för Fakultetsnämnden p. 2.4.4.
Nämnden beslutar
att utse två hedersdoktorer, vars namn skall offentliggöras i samverkan med
informationschefen vid Högskolan i Jönköping.
bil. 8.3 (utdelas vid
sammanträdet)

8.3 Ansökan om medlemskap i fakulteten
Nämnden beslutar
att bevilja Helena Streijffert medlemskap i fakulteten.
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8.4 Installationshögtid
Nämnden beslutar
att installationshögtiden 990925 bör avse alla professorer, även adjungerade,
oavsett tjänstgöringstid.
8.5 Presidiets arbete
Nämnden beslutar
att uppdraga åt presidiet att utreda införandet av en generell delegationsrätt
för presidiet i vissa ärenden för att därmed reducera handläggningstiderna.

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

Vid protokollet

Justeras

Björn Westberg

Benny Hjern,
Johan Larsson

Adress
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Besöksadress
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Tel. 036-157700
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