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Närvarande  
 
 
 

Benny Hjern (dekanus, ordförande), Carina Berterö, Mohamed Chaib 
(prodekanus), Charlie Karlsson, Johan Larsson, Barbro Lundin, Örjan 
Nilsson (deltog ej i beslut avseende § 4.2), Ingvar L. Svensson, Björn 
Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (deltog ej i beslut avseende § 4.1). 
 

§ 1 Dagordning 
 
bilaga 1.2 

Fakultetsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen. 
 

§ 2 Val av justeringsman 
 

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

§ 3 Anmälningsärenden 
 

 3.1 Presidiebeslut (inga obehandlade protokoll föreligger) 
 

 3.2 Rapport från dekanus avseende Fakultetsnämndens beslut 2000-09-
27 att uppdraga åt dekanus, att, i förekommande fall efter samråd med 
rektor, kontakta företrädare för Linköpings universitet med hänsyn till 
problemen att få HJ:s synpunkter beaktade vid val av elektorer inom det 
tekniskt- naturvetenskapliga området. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att till protokollet notera dekanus rapport, att rektor vid ett möte vid 
Linköpings universitet kommer att framföra HJ:s synpunkter. 
 

 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 Begäran från HHJ 2000-10-13 om att sakkunniga utses för 

bedömning av universitetslektors kompetens i cellbiologi föreligger. 
 
Förslag till beslut 
 
att till sakkunniga för bedömning av universitetslektors kompetens i 
cellbiologi utse professorerna Tommy Öberg, Hälsohögskolan, 
Jönköping, och Anders Rosén, Hälsouniversitetet, avd för cellbiologi, 
Linköping. 
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Se bilaga 4.1 4.2 Begäran från HHJ 2000-10-13 om att sakkunniga utses för 
bedömning av universitetslektors kompetens i fysik föreligger. Den av 
HHJ föreslagne fil. dr. Reine Rosander, Hälsohögskolan, Jönköping, är 
enligt Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.5 icke behörig. Björn 
Westberg har hos HHJ hemställt om förslag på ytterligare en sakkunnig 
utöver docent Ulf Ottosson. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att till sakkunniga för bedömning av universitetslektors kompetens i fysik 
utse docenterna Ulf Ottosson, Göteborgs universitet, och Örjan Nilsson, 
ING. 
 

 4.3 Sverker Johansson har i e-post 001020 hemställt att 
Fakultetsnämnden godkänner ämnesbeteckningen biologi. Beskrivning 
föreligger inte. Anställningen avser enligt Mohamed Chaib ett lektorat. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att i avsaknad av fullständiga handlingar bordlägga ärendet. 
 

 5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och 
en intern ledamot.  
 

Bilaga 5.1 5.1 Olle Holm, lektor i pedagogik vid HLK, har ansökt om att bli 
antagen som oavlönad docent i pedagogik.  HLK stöder enligt skrivelse 
001020 denna ansökan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att särskilt uttala betydelsen av att bestämmelserna i Fakultetsnämndens 
instruktion p. 2.4.3 efterlevs. Däri anges bl.a. att en docentnämnd består 
av en extern sakkunnig, d.v.s. en person med behörighet som professor 
inom ämnesområdet, och en intern ledamot. Det framgår vidare, att det 
till ansökan skall fogas en CV och en beskrivning av den sökandes 
vetenskapliga gärning. 
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 att i avsaknad av fullständiga handlingar bordlägga ärendet. 
 

 
 

6. Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdraga åt presidiet att som ett led i översynen av instruktionen för 
Fakultetsnämnden även utreda frågan om bestämmelser avseende 
kvalifikationskrav för  antagning som docent. 
 

 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 8.1.1, 8.1.2 och 
8.1.3 

8.1 Värdering av pedagogisk meritering. Tre skrivelse föreligger: Bilaga 
8.1.1 från arbetsgrupp inom Fakultetsnämnden, bilaga 8.1.2 från ING 
och bilaga 8.1.3 från IHH:s forskarkollegium 2000-04-11. Nämnden 
beslöt såväl 2000-05-29 som 2000-09-27 att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdraga åt den ursprungliga arbetsgruppen inom Fakultetsnämnden 
att baserat på förslaget från IHH:s forskarkollegium utarbeta förslag till 
regler för värdering av pedagogisk meritering 
 

Vid protokollet Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
 
 
 
 
Björn Westberg                                 Benny Hjern            Barbro Lundin 


