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Fakultetsnämnden 991208

Vår organisation
Närvarande

Mohamed Chaib (prodekanus), Carina Berterö, Sverker Johansson, Johan
Larsson, Barbro Lundin, Örjan Nilsson, Ingvar L. Svensson, Björn Westberg
(sekreterare), Tommy Öberg och vid behandling av ärende 3.3 även Helena
Streijffert och ärende 8.1 även Clas Wahlbin. Mohamed Chaib var inte
närvarande vid behandlingen av ärende 5.3.

§ 1 Dagordning

Nämnden beslutar

bilaga 1

att fastställa bilagda dagordning med införandet av de nya punkterna 3.3
Forskningsstrategier, 5.3 Sakkunniga för prövning av professur i Medie- och
Kommunikationsvetenskap vid HLK, 8.2 Sammanträdes- tider VT 2000 och 8.3
Fakultetskonferens 2000.

§ 2 Val av justeringsman

Nämnden beslutar
att utse Barbro Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

bilaga 3.1.1 och 3.1.2

3.1 Presidiebeslut 991001 och 991110.
Nämnden beslutar
att godkänna presidiebeslut 991001 och 991110.

bilaga 3.2

3.2 Svar på remiss till Forskarkollegierna eller motsvarande vid
högskoleenheterna om Värdering av pedagogisk meritering. ING:s synpunkter
bifogas. HHJ:s och IHH:s synpunkter torde föreligga till första sammanträdet år
2000.
Nämnden beslutar
att uppdraga åt presidiet, att om så erfordras för aktuella sakkunnigbedömningar, fastställa riktlinjer för värdering av pedagogisk meritering, vilka
skall gälla temporärt tills frågan har slutbehandlas av Fakultetsnämnden.
3.3 Forskningsstrategier. Helena Streijffert presenterar förslag till skrivelse till
regeringen.
Nämnden beslutar
att hos ledamöterna hemställa, att eventuellt tillkommande synpunkter utöver
vad som framförts vid dagens sammanträde skall tillställas Helena Streijffert
senast 1999-12-13.
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bilaga 3.3

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som
lektor, docent och professor.
bilaga 4.1 (utsänd till
föregående sammanträde);
se även ärende 5.1

4.1 Skrivelse från HLK avseende begäran att fastställa beteckningen Biologi
med didaktisk inriktning. I fråga om befordringar gäller enligt
Högskoleförordningen 4 kap. 11 § att ämnesområdet för en befordrad professor
skall vara detsamma som för anställningen som lektor.

Nämnden beslöt 1999-10-27
att vid nästa sammanträde behandla principerna för fastställande av
ämnesbeteckningar i befordringsärenden. En möjlighet är därvid att ge den
befordrade professuren en näraliggande beteckning som är accepterad i den
akademiska världen, även om lektorsanställningen t.ex. vid lärarhögskola har
getts en vidare beteckning än de för akademiska beteckningar gängse.
att uppdraga åt Sverker Johansson att undersöka om samlings- beteckningen
biologi förekommer vid något akademiskt lärosäte.
Skrivelse i ärendet har inkommit från Ingemar Hjorth och från HLK. HLK har
förordat beteckningen Professor i Biologi med inriktning mot tillämpad
miljövetenskap. Tommy Öberg understryker betydelsen, att kommande
lektorsanställningar inte ges alltför snäva beteckningar.
Nämnden beslutar
att godkänna beteckningen Professor i Biologi med inriktning mot tillämpad
miljövetenskap, under förutsättning att Ingemar Hjorth i skrivelse till
Fakultetsnämnden accepterar denna lydelse.
bilaga 4.1.2 och 4.1.3

bilaga 4.2;
se även ärende 5.2

4.2 Skrivelse från IHH avseende begäran att fastställa beteckningen informatik
för en planerad anställning av en professor i ämnet. Informatik är ett etablerat
ämne vid svenska och utländska universitet.
IHH hemställer, att Fakultetsnämnden godkänner förslaget till
ämnesbeteckning.
Nämnden beslutar
att fastställa beteckningen informatik för en planerad anställning av en
professor vid IHH.
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5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

Se ärende och bilaga 4.1
(utsänd till föregående
sammanträde) samt bil.
4.1.2

5.1 HLK har i skrivelse dagtecknad 991014 föreslagit, att Fakultets- nämnden
utser följande personer som sakkunniga för bedömning av ansökan från docent
Ingemar Hjorth om internbefordran till professor i Biologi med didaktisk
inriktning: Yngve Espmark, professor i etologi vid Universitetet i Trondheim,
Bengt Nihlgård, professor i ekologi vid Lunds Universitet, och Per Wramner,
tidigare professor i miljövård vid SLU, senare generaldirektör för Fiskeriverket
och nu chef för GIWA (Global International Waters Assessment) vid Högskolan i
Kalmar.

Nämnden beslöt 1999-10-27 att bordlägga ärendet med hänvisning till
behandlingen av ärende 4.1.
Nämnden beslutar
att som sakkunniga för bedömning av ansökan från docent Ingemar Hjorth om
internbefordran till professor i Biologi med inriktning mot tillämpad
miljövetenskap utse Yngve Espmark, professor i etologi vid Universitetet i
Trondheim, Norge; Bengt Nihlgård, professor i ekologi vid Lunds Universitet;
Per Wramner, tidigare professor i miljövård vid SLU, senare generaldirektör för
Fiskeriverket och nu chef för GIWA (Global International Waters Assessment)
vid Högskolan i Kalmar.

Se ärende och bilaga 4.2

5.2 Avseende en professur i informatik föreslår IHH, att Fakultetsnämnden
godkänner att sakkunnigutlåtandena för en motsvarande professur i Lund kan
ligga till grund för rekryterings- kommitténs ställningstagande i
tillsättningsärende avseende docent Sven Carlsson, Lunds universitet. Carlsson
har nyligen blivit bedömd som kompetent för en professur i informatik vid
Lunds universitet. Sakkunniga har varit Senior Lecturer Liisa von Hellens,
Griffith University, Australien, professor Pertti Järvinen, Tammerfors universitet
och professor Svein Nordbotten, Bergens universitet.
I enlighet med sin instruktion p. 2.4.5 kan Fakultetsnämnden godkänna, att
sakkunnigprövning inte erfordras, då docent Sven Carlsson otvetydigt uppfyller
kraven för behörighet som professor i informatik.
Nämnden beslutar
att sakkunnigprövning inte erfordras för tillsättandet av en professur i
informatik vid IHH, då docent Sven Carlsson otvetydigt uppfyller kraven för
behörighet som professor i informatik.
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Bilaga 5.3

5.3 HLK anhåller om att Fakultetsnämnden utser sakkunniga för prövning av
professur i Medie- och Kommunikationsvetenskap. HLK föreslår därvid följande
personer: Lennart Weibull, professor i massmedieforskning, Inst f journalistik
och masskommunikation, Göteborgs Universitet, Trine Syvertsen, professor i
medievetenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo,
och Olle Findahl, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Inst f
kultur och medier, Umeå Universitet.
Presidiet beslöt 1999-06-09 att godkänna HLK:s förslag till beteckningar för ett
antal professurer däribland Medie- och Kommunikationsvetenskap.
Nämnden beslutar
att till sakkunniga för prövning av professur i Medie- och
Kommunikationsvetenskap vid HLK utse Lennart Weibull, professor i
massmedieforskning, Inst f journalistik och masskommunikation, Göteborgs
Universitet, Trine Syvertsen, professor i medievetenskap, Institutt for medier
og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, och Olle Findahl, professor i medieoch kommunikationsvetenskap, Inst f kultur och medier, Umeå Universitet,

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 föreligger.

8. Övriga frågor

Bilaga (som bilaga 3.10
bifogad föregående
sammanträdesprotokoll)

8.1 Skrivelse från Charlie Karlsson i befordringsärende avseende anställning
som universitetslektor.
Nämnden beslöt 1999-10-27
att befordran av angivet slag utan föregående sakkunnigprövning och med
frångående av kravet på doktorsexamen eller licentiatexamen enligt tidigare
gällande ordning som villkor för anställning som universitetslektor utgör ett
avsteg från rektorsbeslut 1998-06-22 om anställningsformer. Den får inte
uppfattas som prejudicerande.
att uttala önskemålet, att Clas Wahlbin inför Fakultetsnämnden redogör dels för
omständigheterna i det aktuella fallet och dels orienterar Nämnden om
uppgiften i JIBSheet nr 11, att "SACO centralt har med rektor Clas Wahlbin
väckt frågan om ändring av kriterier för anställning som lektor vid Högskolan i
Jönköping. Clas Wahlbin har ställt sig positiv till att en sådan utredning kommer
till stånd."
Nämnden beslutar
att till protokollet notera Clas Wahlbins redogörelse. Avgörande för beslutet i
det aktuella fallet har varit, att frågan har kunnat begränsas till en individ utan
att vara till nackdel för någon annan. Vid den tidpunkt då frågan uppkom fanns
inte heller de nuvarande regler som skulle förhindra en lösning av angivet slag.
Om en utredning om ändring av kriterier för anställning som lektor vid
Högskolan i Jönköping kommer till stånd, skall Fakultetsnämnden höras.
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8.2 Sammanträdestider VT 2000
Nämnden beslutar
att fastställa följande Sammanträdestider VT 2000: 9/2, 19/4 och 29/5, i
samtliga fall kl. 15.00 – 17.00.

8.3 Fakultetskonferens 2000
Nämnden beslutar
att till protokollet notera, att kommunikation över ämnesgränserna skulle
kunna vara ett tänkbart tema för Fakultetskonferens 2000. Exempel på
ämnesrubriceringar är
●
●
●
●

Fackhögskolor i samverkan – myt eller verklighet?
Gemensamma forskningsmål eller individuell profilering?
Tvär- eller mångvetenskapliga forskningsprojekt.
Språket som redskap.

att konferensen åtminstone till del bör ha karaktär av workshop. Diskussionen
bör ske i smågrupper med företrädare för olika högskolor och discipliner.

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

Vid protokollet

Justeras enligt bifogad
e-post

Björn Westberg

Mohamed Chaib,
Barbro Lundin

Adress
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Besöksadress
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Tel. 036-157700
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