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Närvarande

Benny Hjern (dekanus, ordförande), Kenneth Axelsson (adjungerad),
Carina Berterö, Volker Bruns, Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Annette
Risberg, Ann-Katrin Svensson (deltog ej i behandlingen av p. 6.1), Lars
Pålsson Syll, Björn Westberg (sekreterare).

§ 1 Dagordning

Fakultetsnämnden beslutar

Bilaga 1

att fastställa föreliggande dagordning med tillägg av punkt 4.2 avseende
lektorat i företagsekonomi, särskilt marknadsstrategi och av p. 4.3
avseende av Örjan Nilsson väckt fråga gällande för viss individ
skräddarsydda ämnesbenämningar.

§ 2 Val av justeringsman

2.1 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar
att utse Bo Malmberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden

Bilaga 3.1

3.1 Presidiebeslut 2001-01-31. Protokoll nr 15 föreligger.
Fakultetsnämnden beslutar
att i enlighet med presidiets förslag nominera professor Henning
Johansson, HLK, som vetenskaplig företrädare i Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet;
att i enlighet med presidiets förslag fastställa, att två kriterier skall vara
vägledande för utseende av hedersdoktorer vid HJ, dels vetenskaplig
insats inom ramen för vetenskapsområde vid HJ och dels en tydlig
relation till någon av fackhögskolorna vid HJ (inklusive HHJ).
att även i övrigt godkänna presidiebeslut 2001-01-31 (protokoll nr 15).

Bilaga 3.2

3.2 Fakultetsnämndens remissvar avseende rapporten ”Adjunkters
forskarutbildning - beskrivning, analys och åtgärdsförslag” bifogas.
Fakultetsnämnden beslutar
att lägga Fakultetsnämndens remissvar avseende rapporten ”Adjunkters
forskarutbildning - beskrivning, analys och åtgärdsförslag” till
handlingarna.
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Bilaga 3.3

3.3 Björn Westbergs redogörelse till Rådet för Högskoleutbildning
avseende Inventering/beskrivning av olika aktiviteter som förekommer
inom handledarutbildning och utveckling vid Högskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnden beslutar
att lägga Björn Westbergs redogörelse till Rådet för Högskoleutbildning
avseende Inventering/beskrivning av olika aktiviteter som förekommer
inom handledarutbildning och utveckling vid Högskolan i Jönköping till
handlingarna.

Bilaga 3.4.1 och 3.4.2

3.4 Inkomna sakkunnigutlåtanden avseende:
Universitetslektorat i datateknik vid ING (Bilaga 3.4.1) och
universitetslektorat i informatik vid IHH (Bilaga 3.4.2).
Fakultetsnämnden beslutar
att till protokollet notera, att inget av de ovannämnda sakkunnigutlåtandena tillgodoser kravet på prövning av pedagogiska meriter enligt
högskoleförordningen 4 kap. 7 § 2 st.
att i övrigt lägga dessa bägge sakkunnigutlåtanden till handlingarna.
att hos fackhögskolorna hemställa, att de i sina riktlinjer för sakkunniga
inför en bestämmelse, att sakkunnigutlåtanden om möjligt skall sändas in
även i digital form och
att för fackhögskolorna markera betydelsen av att samtliga
sakkunnigutlåtanden tillställs Fakultetsnämnden och att det sker
retroaktivt till den del dessa inte tidigare har tillställts Fakultetsnämnden.
att det är den digitala formen som i förekommande fall skall tillställas
Fakultetsnämnden.
att låta distribuera Fakultetsnämndens protokoll även till ordföranden i
rekryteringskommittéerna vid fackhögskolorna.
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.
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Bilaga 4.1.1 och 4.1.2
bifogas

3

4.1 IHH föreslår de alternativa ämnesbenämningarna företagsekonomi
med inriktning mot redovisning och finansiering och
företagsekonomi med inriktning mot kostnads- och intäktsanalys
samt nedanstående personer som sakkunniga för bedömning av en
eller flera lektorer i ämnet företagsekonomi med inriktning mot
redovisning och finansiering eller företagsekonomi med inriktning
mot kostnads- och intäktsanalys. Som extern sakkunnig föreslås
professorn i företagsekonomi, särskilt redovisning, Lars Hassel,
universiteten i Umeå och Åbo, och som intern sakkunnig professorn
i företagsekonomi, särskilt redovisning, Einar Häckner, IHH.
Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna de alternativa ämnesbenämningarna företagsekonomi med
inriktning mot redovisning och finansiering och företagsekonomi med
inriktning mot kostnads- och intäktsanalys;
att som extern sakkunnig utse professor Lars Hassel, universiteten i
Umeå och Åbo, och som intern sakkunnig professor Einar Häckner,
IHH.

Bilaga 4.2

4.2 IHH föreslår ämnesbenämningen företagsekonomi, särskilt
marknadsstrategi, och nedanstående personer som sakkunniga för
bedömning av lektorat i ämnet. Som extern sakkunnig föreslås professorn
i företagsekonomi, särskilt industriell ekonomi, Staffan Brege,
Linköpings universitet, och som intern sakkunnig professorn i
företagsekonomi, särskilt marknadsföring, Björn Axelsson, IHH.
Fakultetsnämnden beslutar
att
godkänna
marknadsstrategi;

ämnesbenämningen

företagsekonomi,

särskilt

att som extern sakkunnig utse professorn i företagsekonomi, särskilt
industriell ekonomi, Staffan Brege, Linköpings universitet, och som
intern sakkunnig professorn i företagsekonomi, särskilt marknadsföring,
Björn Axelsson, IHH.
4.3 Av Örjan Nilsson väckt fråga gällande för viss individ skräddarsydda
ämnesbenämningar.
Fakultetsnämnden beslutar
att grundprincipen är, att till viss individ begränsade ämnesbenämningar
inte skall accepteras.
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5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och
en intern ledamot. Inga ärenden föreligger.
6. Fråga om antagning av oavlönad docent.
6.1 Den sakkunnige, professor Jerry Rosenqvist, Malmö, och den interne
ledamoten, Bengt Henoch, ING, tillstyrker, att filosofie doktor AnnKatrin Svensson, HLK, antas som docent i pedagogik. Ann-Katrin
Svensson har hållit sin docentföreläsning den 23 januari 2001.
Fakultetsnämnden beslutar
att antaga filosofie doktor Ann-Katrin Svensson, HLK, som docent i
pedagogik.
7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
Bilaga 7.1

7.1 IHH föreslår,
att fil. lic. Abdulnasser Hatemi-J får försvara sin doktorsavhandling
"Time-Series Econometrics Applied to Macroeconomic Issues" den 23
februari kl. 10.00 i aula B103,
att professor Katarina Juselius, European University Institute, Florence,
utses till opponent,
att Associate Professor Raymond Florax, Free University of Amsterdam,
professor Kurt Brännäs, Umeå universitet, och docent Per-Olof
Bjuggren, utses till ledamöter i betygsnämnden samt
att professor Börje Johansson, IHH, utses till ordförande vid
disputationen.
Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna IHHs ovan angivna förslag.
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Bilaga 7.2

5

7.2 IHH föreslår,
att filosofie magister Rolf Nilsson får försvara sin licentiatuppsats
"Agglomeration Economies and Specialisation in the Functional Regions
of Sweden" den 30 mars kl. 10.00 i sal B410,
att docent Christer Anderstig, KTH, Stockholm, utses till opponent,
att docent Christer Anderstig, professor Björn Axelsson, IHH, och
professor Charlie Karlsson, IHH, utses till ledamöter i betygsnämnden
samt
att professor Charlie Karlsson, IHH, utses till ordförande vid seminariet.
Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna IHHs ovan angivna förslag.
8. Övriga frågor

Bil. 8.1

8.1 Värdering av pedagogisk meritering. Fakultetsnämnden beslöt vid sitt
sammanträde 2001-01-11 att uppdraga åt arbetsgruppen att med ledning
av Fakultetsnämndens diskussion till presidiet överlämna ett reviderat
förslag avseende Bestämmelser för värdering av pedagogiska meriter för
fastställande.
Fakultetsnämnden beslutar
att fastställa Bestämmelser för värdering av pedagogiska meriter;
att dokumentet skall översättas till engelska;
att uppdraga åt presidiet
sakkunnigprövningar.

att

utarbeta samlade riktlinjer för

8.2 Tidpunkt för professorsinstallation och doktorspromovering.
Ledningsgruppen vid HJ föreslår, att nästa professorsinstallation och
doktorspromovering äger rum i april 2002.
Fakultetsnämnden beslutar
att föreslå Ledningsgruppen vid HJ, att professorsinstallation och
doktorspromovering i första hand bör äga rum i september 2002 och om
detta inte är möjligt i april 2002.
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8.3 Fakultetskonferens 2001-03-01 - - 02. Starka önskemål har framförts
om genomförande av Fakultetskonferensen på engelska för att inte
utestänga sådana fakultetsmedlemmar vid IHH som inte talar något
skandinaviskt språk.
Fakultetsnämnden beslutar
att 2001 års Fakultetskonferens i enlighet med föreliggande program
skall genomföras på svenska språket.
Bilaga 8.4
Programformulering

8.4 Fakultetsnämnden skall enligt sin instruktion p. 2.4.2 fastställa i vilka
ämnen forskarutbildning skall anordnas samt fastställa studieplaner för
doktors- och licentiatexamen. Från IHH har inkommit förslag om
godkännande av forskarskola för Management och IT. Vid IHH finns
forskarutbildningsämnet företagsekonomi.
Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna att forskarutbildning i ämnet företagsekonomi anordnas i
form av forskarskola för Management och IT och
att godkänna den som Programformulering betecknade handlingen som
komplement till studieplan för forskarutbildning i ämnet
företagsekonomi.

Vid protokollet

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Björn Westberg

Benny Hjern

Bo Malmberg

