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Fakultetsnämnden

2002-05-29

Tid

Onsdagen den 29 maj 2002 kl. 14.00-17.00.

Närvarande

Kristina Artsberg, Kenneth Axelsson (adjungerad), Carina Berterö,
Volker Bruns, Barbara Eklöf (assistent), Susanne Hansson (handläggare),
Benny Hjern (dekanus, ordförande), Sverker Johansson (t.o.m. punkt
4.1), Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Ann-Katrin Svensson, Björn
Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)

Ej närvarande

Ingvar L Svensson, Lars Pålsson Syll

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning
Föreliggande dagordning fastställdes.

2.

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Bo Malmberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

Bilaga 3.1

3.1 Befordringsreformen 1999: Hur har det gått? Högskoleverkets
rapportserie 2002:2 R.
Fakultetsnämnden beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

Bilaga 3.2

3.2 Stiftelseanslag och medel från EU
Fakultetsnämnden beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

4.

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.
4.1 Skrivelse från HLK 2002-01-14 med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Samhällskunskap
med tillhörande ämnesbeskrivning inför Docent Lars Pålsson Syll
hemställan om prövning för internbefordran till professor i
samhällskunskap.
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Ämnesbeskrivning
Samhällskunskap studerar samhällans komplexa och föränderliga socioekonomiska uppbyggnad och struktur. Teorier och förklaringsansatser
vad avser ekonomi, politik och sociala förhållanden formuleras med sikte
på tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande analys och förklaring av
viktiga samhällsfrågor och problem.
HLK föreslår Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse:
-

Professor Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid
Göteborgs Universitet.
Professor Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Göteborgs
Universitet.
Professor Peter Söderbaum, professor i nationalekonomi vid
Mälardalens Högskola.

Bakgrund:
Lars Pålsson Syll doktorerade i ekonomisk historia 1991 och i
nationalekonomi 1997. Tjänstebeteckningen/ämnesbenämningen på
hans lektorat vid HLK är samhällskunskap, men han har blivit docent i
ekonomisk historia vid Lunds Universitet. Enligt Högskoleförordningen
p. 11 skall tjänstebeteckningen vid befordran till professor ha samma
tjänstebeteckning som den befordrades lektorat. Enligt Högskolan i
Jönköpings avtal med staten utgör dock Högskoleförordningens
bestämmelser bara riktlinjer för vår verksamhet.
Problem:
Det är av vikt att ämnesbenämningen möjliggör en vetenskaplig
bedömning av den sökandes meriter. Vid en ämnesbeteckning som
samhällskunskap försvåras en vetenskaplig bedömning eftersom den breda
benämningen samhällskunskap rymmer så många andra ämnen, och
eftersom det ej är en allmänt vedertagen benämning vid större universitet
och högskolor.
Fakultetsnämnden vill dessutom inte låsa fast en anställd vid en
ämnesbenämning som ej är allmänt vedertagen och därmed kan försvåra
anställning på andra universitet och högskolor.
Förslag:
Några lösningsförslag diskuterades vid mötet. Ett förslag var att
konvertera den tidigare olyckligt beslutade benämningen på lektoratet
och därefter prova vederbörandes kompetens inom det ämne han
doktorerat i och har erhålligt befordran till docent inom, nämligen
ekonomisk historia. Ett annat förslag var att ytterligare specificera ämnet:
Samhällskunskap, särskilt ekonomisk historia. Grundförslaget är dock att
prövning avser ekonomisk historia.
Fakultetsnämnden beslutade att bordlägga ärendet och uppdra åt
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presidiet att utarbeta förslag till lösningar i ovan angivna ärende i
samverkan med HLK.
Torsdagen den 7 mars träffade Presidiet HLKs VD Henning Johansson
för att diskutera ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen för
samhällskunskap inför internbefordran av Lars Pålsson Syll.
Fakultetsnämnden ställde sig frågande till ämnesbenämningen
samhällskunskap eftersom den inte var allmänt vedertagen vid andra
universitet och högskolor. Det finns ingen annan lärarhögskola eller
annan högskola som idag har ämnesbenämningen samhällskunskap.
Henning Johansson framhöll att skolämnet heter Samhällskunskap och
därför skall även professuren ha den benämningen. Det innebär att
professorn skall forska om bl.a. hur man undervisar i samhällskunskap.
Didaktiken syns inte i den ämnesbeskrivning som idag finns varför
Presidiet och Henning Johansson kom överens om att HLK skulle skriva
en ny ämnesbeskrivning som bättre täckte in forskningsbiten inom
ämnet samhällskunskap.
Presidiet ställde även frågan om Lars Pålsson Sylls kan bli
kompetensförklarad inom det breda ämnet samhällskunskap? Henning
Johansson framhöll dock att det viktiga är att få till stånd forskning i
skolämnet samhällskunskap vilket kräver att en ämnesbenämning och en
ämnesbeskrivning godkänns så en professor kan installeras i ämnet.
HLK kommer att arbeta fram en ny ämnesbeskrivning för
samhällskunskap.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-03-21)
Att uppdra åt Presidiet att i samverkan med HLKs ledning inför nästa
möte med Fakultetsnämnden:
1. utveckla en ämnesbeskrivning för samhällskunskap som
innehåller ämnet didaktik, samt
2. utse lämpliga sakkunniga till den nya ämnesbeskrivningen
Därefter tar Fakultetsnämnden vid sitt möte den 29 maj, ställning till
huruvida en remissrunda är nödvändig innan ämnesbenämningen
godkänns.

Bilaga 4.1

Ärendet kräver att Fakultetsnämnden fattar beslut avseende:
-

Att godkänna ämnesbenämningen Samhällskunskap

-

Att godkänna ämnesbeskrivning enligt följande:
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Ämnesbeskrivning
Samhällskunskapen som didaktisk disciplin studerar samband
mellan livsmönster och samhällsorganisation i historiska,
socioekonomiska, pluralistiska och demokratiska
fostransperspektiv. Genom såväl ämnesteoretiska som didaktiska
analyser skapas förståelse för svårigheterna att åstadkomma säker
och entydig kunskap om samhället.
-

Att utser sakkunniga.

Fakultetsnämnden anser att den nya ämnesbeskrivningen är väl anpassad
till ämnesbenämningen Samhällskunskap. Men eftersom det inte finns
någon professor i samhällskunskap vid något annat universitet eller
högskola, beslöt Fakultetsnämnden att genomföra en omröstning inom
nämnden för att utreda om det fanns behov av ett remissförfarande.
Resultatet av omröstningen blev att en informell förfrågan till
ämnesföreträdare, angående ämnesbeskrivningen till ämnesbenämningen
samhällskunskap, ska genomföras så snabbt som möjligt. Den informella
förfrågan ska utröna i ett skriftligt utlåtande av samma karaktär som vid
ett sakkunniguppdrag i traditionell mening.
En nämndmedlem, Björn Westberg, var av en avvikande mening vad
gällde den informella förfrågan och ansåg att Fakultetsnämnden borde
följa instruktionens lydelse om en saklig prövning genom ett traditionellt
remissförfarande till ledande lärarhögskolor och/eller samhällsvetenskapliga fakulteter.
Fakultetsnämnden beslutar:
Att Presidiet tillsammans med representant från HLK beslutar vilka
ämnesföreträdare fakultetsnämnden ska skicka en informell förfrågan
senast tisdagen den 4 juni. Argument från ämnesföreträdarna bör vara
Fakultetsnämnden tillhanda senast fredagen den 7 juni. Tre
ämnesföreträdare skall kontaktas varav två utses av HLK och en av
Presidiet.
Att delegera till Presidiet att efter ovan nämnda utlåtanden om
ämnesbeskrivningen antingen godkänna de sakkunniga föreslagna ovan
eller be Henning Johansson inkomma med alternativa namn.
4.2 Skrivelse från HLK, 2001-08-22, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Engelska med
inriktning mot språkvetenskap, vilket är en vedertagen beteckning inom
ämnesområdet, inför anställande av universitetslektor.
Fakultetsnämnden beslutade (2001-08-29):
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-

att godkänna ämnesbeteckning Engelska med inriktning mot
språkvetenskap
att hemställa att HLK kompletterar med en utförligare
ämnesbeskrivning.

Skrivelse från HLK, 2001-10-10, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbeskrivning för ämnesbeteckning Engelska med
inriktning mot språkvetenskap.
Ämnesbeskrivning:
Engelska med inriktning mot språkvetenskap omfattar bland annat
engelska språkets grammatik (inklusive syntax), semantik och pragmatik,
morfologi, lexikologi, korpuslingvistik samt sociolingvistik och
psykolingvistik. Vidare ingår hur dessa och näraliggande delar relaterar
till inlärningsprinciper samt kontrastiva aspekter på svenskan och
engelskan.
Fakultetsnämnden beslutade (2001-10-17):
att godkänna ämnesbeskrivningen för ämnesbeteckningen Engelska med
inriktning mot språkvetenskap.
Nyinkommen handling avviker i ämnesbeteckning. Den ursprungliga
beteckningen Engelska med inriktning mot språkvetenskap anses gälla.
Bilaga 4.2

Skrivelse från HLK, 2002-05-17, med hemställan, att Fakultetsnämnden
utser följande externa sakkunniga för anställning av universitetslektor i
Engelska med inriktning mot språkvetenskap.
-

Moira Linnarud, professor i engelska med språkvetenskaplig
inriktning, Karlstad universitet
Arne Olofsson, Professor i engelska med språkvetenskaplig
inriktning, Göteborgs univertsitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
att utse de av HLK föreslagna sakkunniga.
4.3 Skrivelse från ING, 2001-11-14, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckningen
Informationsteknik, särskilt medieteknik, vilket är en vedertagen
beteckning inom ämnesområdet, inför rekrytering av professor.
Ämnesbeskrivning:
Informationsteknik behandlar vetenskapliga metoder och verkt g för
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teknisk specifikation, utveckling och utvärdering av kommunikationsbaserade tjänster och processer. Inriktningen medieteknik omfattar
komponenter, verktyg och tjänster för kommunikationsstrukturer,
modeller för dokument, metoder för dator- och kommunikationsstödd
samverkan samt arkitekturer för gruppvarusystem.
ING föreslog följande sakkunniga:
-

Sture Hägglund, professor i datavetenskap, IDA, LiU
Yngve Sundblad, professor i datalogi, NADA, KTH
Alexander Smirnov, professor i Information Technologies for
Management and Manufacturing, Institute for Informatics and
Automation of Russian Academy of Science, St Petersburg

Fakultetsnämnden beslutade 2001–11-21:
att med hänsyn till oklarheter i ämnesbeskrivningen (vilken skall kunna
förstås av någon som ej är verksam inom samma fält) samt spridningen
på ämneskunskap hos de sakkunniga uppdras åt presidiet att ta fram
ytterligare information samt att ta beslutet på delegation.

ING har inkommit med en ny skrivelse, 2001-12-13, innehållande en ny
ämnesbeskrivning samt ytterligare information om de sakkunniga.
Ny ämnesbeskrivning:
Informationsteknik, särskilt medieteknik, omfattar det vetenskapliga
studiet av informationscentrerade programvarusystem för datainsamling
samt bearbetning, syntes och kommunikation av text, ljud och bild.
Ämnet behandlar särskilt metoder och verktyg för elektronisk
publicering, nätbaserade informationstjänster och system för datorstött
samarbete.
Ytterligare information om de sakkunniga:
-

Sture Hägglund, professor i datalogi, särskilt kunskapsbaserade
system, Institutionen för datavetenskap (IDA), LiU
Yngve Sundblad, professor i datalogi, särskilt människadatorinteraktion, Institutionen för numerisk analys och datalogi
(NADA), KTH
Alexander Smirnov, professor i Information Technologies for
Management and Manufacturing, Institute for Informatics and
Automation of Russian Academy of Science, St Petersburg

Fakultetsnämndens presidium beslutade (2001-12-13):
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Att godkänna ämnesbeteckning, ämnesbeskrivning samt sakkunniga
inför rekrytering av professor till ING.

Bilaga 4.3
Sakkunnigutlåtande avseende professur vid ING med beteckningen
Informationsteknik, inriktning medieteknik har inkommit till
Fakultetsnämnden från Professor Sture Hägglund, Linköpings
Universitet och Tekniska Högskola, Professor Yngve Sundblad, KTH,
Stockholm och Professor Alexander V. Smirnov, St. Petersburg Institute,
Russia.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.
Bilaga 4.4

4.4 Skrivelse från HHJ, 2002-03-20 med hemställan att
Fakultetsnämnden i enlighet med reglerna om förenklat förfarande vid
internbefordran till universitetslektor, godkänner prövningen angående
universitetsadjunkt, doktor Astrid Fägerskiölds internbefordran till
universitetslektor i Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med formerna för
förenklat förfarande i enlighet med punkt 4.2 a från protokoll 2001-0829.
4.5 Skrivelse från HLK 2002-01-23 med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna följande sakkunniga inför
anställning av lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap:
-

Mohamed Chaib, professor i pedagogik, HLK
Peter Dahlgren, professor i medie- och
kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet.

Fakultetsnämnden beslutade (2002-01-23):
att utse de av HLK föreslagna sakkunniga.
Bilaga 4.5

Sakkunnigutlåtande avseende anställning av lektor i Medie- och
kommunikationsvetenskap vid HLK har inkommit till Fakultetsnämnden
från professor Mohamed Chaib, HLK och professor Peter Dahlgren,
Lunds universitet.
Fakultetsnämnden beslutar:
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att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.
4.6 Skrivelse från HLK, 2002-01-11, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckningen Fysik med
didaktisk inriktning, vilket är en vedertagen beteckning inom
ämnesområdet, inför rekrytering av universitetslektor.
Ämnesbeskrivning
Fysik är den vetenskap som studerar materiens struktur på fundamental
nivå och dess uppträdande under varierande betingelser. Teorier och
lagar formuleras om egenskaperna hos och om relationerna mellan
materiens beståndsdelar. Didaktisk inriktning innebär fokus på lärande,
undervisning och begreppsbildning inom fysikens område.
HLK föreslog följande sakkunniga:
-

Bengt Lörstad, rektor vid Högskolan i Kristianstad, docent i fysik
vid Lunds Universitet
Örjan Nilsson, docent i fysik vid Ingenjörshögskolan, HJ

Fakultetsnämnden beslutade (2002-01-23):
att efter revidering godkänna ämnesbeteckningen Fysik med didaktisk
inriktning med tillhörande ämnesbeskrivning samt att utse de av HLK
föreslagna sakkunniga. Örjan Nilsson deltog ej i beslutet.

Bilaga 4.6

Sakkunnigutlåtande avseende anställning av universitetslektor i Fysik med
didaktisk inriktning vid HLK har inkommit till Fakultetsnämnden från
professor Bengt Lörstad, Lunds universitet och docent Örjan Nilsson,
HLK.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.
4.7 Skrivelse från HLK, 2001-08-22, med hemställan, att
Fakultetsnämnden utser sakkunniga för prövning av utlyst professur i
Media- och Kommunikationsvetenskap.
HLK föreslog att följande sakkunniga utsågs:
-

Kent Asp, professor i journalistik, Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet
Ullamaija Kivikuru, pol dr, professor i journalistik, Studielinjen för
l k
l
f
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-

journalistik, Helsingfors universitet
Svennik Høyer, professor i Medie- och kommunikasjon vid Institutt
for presseforskning, Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo
universitet.

Fakultetsnämnden beslutade (2001-08-29):
Att utse följande sakkunniga för prövning av utlyst professur
-

Bilaga 4.7

Kent Asp, professor i journalistik, Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet
Ullamaija Kivikuru, pol dr, professor i journalistik, Studielinjen för
journalistik, Helsingfors universitet
Svennik Høyer, professor i Medie- och kommunikasjon vid Institutt
for presseforskning, Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo
universitet.

Sakkunnigutlåtanden avseende sökande till professur i medie- och
kommunikationsvetenskap vid HLK har inkommit till
Fakultetsnämnden från professor Kent Asp, professor Ullamaija Kivikuru
och professor Svennik Hoyer.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.
4.8 Skrivelse från ING, 2002-03-05, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen Matematik, vilket är en
vedertagen benämning inom ämnesområdet, inför rekrytering av lektor.
Ämnesbeskrivning:
Det vetenskapliga området utgörs av matematik. För anställningen krävs
ämnesmässig bredd samt förmåga att utveckla och bedriva utbildning,
dels om matematik betraktad som en abstrakt och generell vetenskap för
problemlösning och metodutveckling och dels om sådana matematiska
begrepp och metoder som är av särskild betydelse för tillämpningar inom
teknik och naturvetenskap.
Som sakkunniga föreslås
-

Lars-Inge Hedberg, professor i matematik vid LiTH
Peter Sjögren, professor i matematik vid CTH

Fakultetsnämnden beslutade (2002-03-20):
att godkänna ämnesbenämningen Matematik samt tillhörande
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ämnesbeskrivning och att utse de av ING föreslagna sakkunniga inför
rekrytering av lektor.

Bilaga 4.8

Sakkunnigutlåtanden gällande universitetslektor i matematik vid ING
har inkommit till Fakultetsnämnden från professor Peter Sjögren CTH,
och professor Lars-Inge Hedberg, LiTH.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.

5.

5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och
en intern ledamot.
5.1 Hälsohögskolan har inkommit 2001-10-05 med yttrande över
ansökan från Kerstin Gynnerstedt om förordnade som oavlönad docent i
socialt arbete.
Hälsohögskolan föreslår att följande sakkunnige utses:
-

Professor Gerdt Sundström vid Hälsohögskolan

Fakultetsnämnden beslutade:
Ärendet bordläggas till nästa möte eftersom förslag till extern sakkunnig
saknas.
Hälsohögskolan hemställer 2001-11-15 att Fakultetsnämnden utser
följande extern sakkunnig:
-

Lennart Nygren, professor i socialt arbete vid Umeå universitet.

Fakultetsnämnden beslutade (2001-11-21):
att godkänna Hälsohögskolans ovan angivna förslag.

Bilaga 5.1

Sakkunnigutlåtanden avseende ansökan om oavlönad docentur i socialt
arbete för universitetslektor Kerstin Gynnerstedt vid HHJ har inkommit
till Fakultetsnämnden från Professor Lennart Nygren, vid Umeås
universitet och Professor Gerdt Sundström, Institutet för gerontologi,
vid HHJ.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med
Fakultetens riktlinjer,
att rekommendera att docentföreläsning får hållas samt att
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uppdra åt presidiet att föreslå datum och tid för föreläsningen.
5.2 Hälsohögskolan har inkommit 2001-10-05 med yttrande över
ansökan från Lennarth Johansson om förordnade som oavlönad docent i
Gerontologi.
Hälsohögskolan föreslår att följande sakkunniga utses:
-

Boo Johansson, professor i psykologi med inriktning mot äldre vid
Göteborgs universitet
Bertil Steen, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet.

Fakultetsnämnden beslutade (2001-10-17):
att utse följande sakkunniga för prövning
Bilaga 5.2

Boo Johansson, professor i psykologi med inriktning mot äldre vid
Göteborgs universitet
Bertil Steen, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet.

Sakkunnigutlåtande avseende docentur i gerontologi för Lennarth
Johansson vid HHJ har inkommit till Fakultetsnämnden från Professor
Bertil Steen, vid Göteborgs Universitet och Professor Boo Johansson, vid
HHJ.
Fakultetsnämnden beslutar::
-

att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med
Fakultetens riktlinjer, samt
att rekommendera att docentföreläsning får hållas samt att uppdra åt
presidiet att föreslå datum och tid för föreläsningen.

6.

6. Fråga om antagning av oavlönad docent.

7.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.

Bilaga 7.1 (distribueras
separat)

7.1 Ärendegång vid disputation.
Fakultetsnämndens presidium har inkommit med förslag till
komplettering till Bestämmelser för doktorsexamen för att därmed ge mer
precisa instruktioner angående ett ärendes gång inför en disputation.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-03-21):
att uppdra åt presidiet att tterligare revidera texten utifrån de
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synpunkter som inkommer från Fakultetsnämndens medlemmar.
Synpunkter på Bestämmelser för doktorsexamen skall lämnas till Presidiet
senast den 30 april. Den reviderade texten presenteras därefter vid
Fakultetsnämndens möte den 29 maj.

Fakultetsnämnden beslutar:
att Fakultetsnämndens ledamöter har möjlighet att inkomma med
kommentarer och förslag till förändringar i texten till ”Bestämmelser för
doktorsexamen” inför mötet den 18 september. Förslag skickas till
Susanne.Hansson@ihh.hj.se senast den 25 augusti.
Bilaga 7.2

7.2 Michael Olssons disputation
Michael Olsson plans to defend his dissertation “Studies of commuting
and labour market integration” in September 2002. The final seminar on
his doctoral thesis was held in February 2002. The opponent was
Professor Lars-Göran Mattsson, KTH. He concluded that the draft
dissertation was ready to finalize after some slight changes, which
Michael Olsson has already made.
JIBS will present a proposal for a faculty opponent and members of the
examination committee as soon as possible and ask that the “Presidiet”
could make the final decision about the date of the dissertation, the
faculty opponent and members of the examination committee.
Fakultetsnämnden beslutar:
att i enlighet med IHHs förslag uppdra åt presidiet att besluta om datum
och tid för disputationen, om vem som ska vara fakultetsopponent samt
om medlemmarna i betygskommittén.

Bilaga 7.3.a
Bilaga 7.3.b

7.3 Helene Jonson Ahls disputation.
Helene Jonson Ahl, holder of a Master degree, is now in the process of
concluding her doctoral thesis entitled ”The Making of the Female
Entrepreneur”. She is planning to defend her dissertation on Monday, 9
September at 13.15 in B103. During her final seminar on Friday, 12
April, Assistant professor, Dr. Ulla Johansson from Växjö University
acted as her opponent. Dr. Ulla Johansson’s report on the dissertation is
attached.
In the light of the above, we hereby request that the decision is:
-

to approve that Helene Jonson Ahl defends her doctoral thesis
”The Making of the Female Entrepreneur” on Monday, 9
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-

-

September at 13.15 in B103
to recommend to the Faculty Board that Professor Jeff Hearn,
The Swedish School of Management and Economics, Helsinki,
to be appointed as faculty opponent
to recommend to the Faculty Board that Professor Mohamed
Chaib, HLK be a members of the examining committee and to
assign the “Presidiet” to make the final decision about the two
missing members of the examining committee.
to appoint Professor Leif Melin to act as Chairman during the
dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna ovan nämnda förslag från IHH och uppdra åt presidiet att
fatta beslut om medlemmarna i betygskommittén.
8.

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1 (distribueras
separat)

8.1 Principfråga avseende formerna för utseende av sakkunniga
Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09
att utse följande två grupper att utarbeta förslag till former för utseende
av sakkunniga på docent- professors- och lektorsnivå. Förslagen bör
föreligga till Fakultetsnämndens sammanträde den 29 augusti.
Docenter
Örjan Nilsson
Annette Risberg
Tommy Öberg – samordnare
Lektorer och professorer
Kenneth Axelsson – samordnare
Benny Hjern
Lars Pålsson Syll
Förslag angående sakkunniga på docentnivå har inkommit.
Fakultetsnämnden beslöt, vid möte av den 2001-08-29, att godkänna
den inkomna texten efter vissa revideringar.
Fakultetsnämndens hemställer att förslag angående sakkunniga på
professors- och lektorsnivå föreligger till Fakultetsnämndens
sammanträde den 21 november.
Förslag angående sakkunniga på professors- och lektorsnivå har
inkommit.
Fakultetsnämnden beslutade:
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att som tillägg till tillämpningsföreskrifterna avseende
Fakultetsnämndens instruktion punkt 2.2 införa att presidiet äger besluta
i brådskande ärenden som inte är av principiell natur vid:
- utseende av vetenskapligt sakkunniga enligt instruktionen p.
2.4.5
- utseende av ordförande vid disputation, fakultetsopponent och
ledamöter av betygsnämnd enligt Bestämmelser för
doktorsexamen p. 15 och ordförande vid licentiatexamen enligt
Bestämmelser för licentiatexamen p.14, med beaktande av att
den däri beslutade tidsramen respekteras.
- mottagande av anmälan om disputation enligt Bestämmelser för
doktorsexamen p. 12 och om licentiatseminarium enligt
Bestämmelser för licentiatexamen p. 12, med beaktande av att
den däri beslutade tidsramen respekteras.
att efter revidering godta förslaget till ny text i den del av
Fakultetsnämndens instruktion som avser punkt 2.4.5.b. Därefter
bordlades ärendet på grund av tidsbrist.

Frågan bordlades vid Fakultetsnämndens möte (2002-01-23) på grund
av tidsbrist.
Fakultetsnämnden beslutar:
Att uppdrar åt presidiet att utveckla förslag till nya instruktioner för
Fakultetsnämnden inför mötet den 29 maj. Fakultetsnämndens
medlemmar uppmanas att till presidiet inkomma med förändringsförslag
både till Fakultetsnämndens instruktion och till Bestämmelser för erhållande
av oavlönad docentur senast den 30 april.

Fakultetsnämnden beslutar::
att Fakultetsnämndens ledamöter har möjlighet att inkomma med
kommentarer och förslag till förändringar i texterna till
”Fakultetsnämndens instruktioner“ och ”Bestämmelser för erhållande av
oavlönad docentur” inför mötet den 18 september. Förslag skickas till
Susanne.Hansson@ihh.hj.se senast den 25 augusti.
Bilaga 8.2.
(Distribueras separat)

8.2 Principfråga om anställningsformer för disputerade forskare och
lärare som ej är anställda som professorer, docenter eller lektorer.
Helena Streijffert önskade 2001-05-09 Fakultetsnämndens bedömning
av anställningsformer för lärare vid HJ.
Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09:
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att uppdraga åt presidiet att bereda ärende avseende anställningsformer
för lärare vid HJ.
Presidiet beslutade att till mötet den 21 november inkomma med en
skrivelse angående kompetenskrav för forskarassistenter och biträdande
lektorer.
Presidiets skrivelse av den 9 november 2001 angående kompetenskrav för
forskarassistenter och biträdande lektorer återfinns i bilaga 8.2.
Frågan bordlades vid Fakultetsnämndens möte (2001-11-21) på grund
av tidsbrist.
Frågan bordlades vid Fakultetsnämndens möte (2002-01-23) på grund
av tidsbrist.
Beslut har inkommit från Ledningsgruppen vid HJ i frågan. Bilagt finns
HJs beslut samt en skrivelse från Presidiet.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-03-20):
att uppdra åt Fakultetsnämndens ledamot, Kristina Artsberg, att utreda
frågan och komma med förslag till revideringar i samråd med
ledamöterna Carina Berterö, Sverker Johansson och Örjan Nilsson inför
nästa möte med Fakultetsnämnden den 29 maj.
Varken det brittiska eller det amerikanska systemet täcker in alla de
tjänstebeteckningar vi har i det svenska systemet, men det brittiska har
till skillnad från det amerikanska möjlighet att skilja på universitetslektor
och docent. (Br: Senior lecturer and Fellow/Reader, Am: Associate
Professor, Assistent Professor har ej fast tjänst i USA). Vilket system man
väljer beror på vilken forskningstradition man är orienterad mot. I
enlighet med HJs Rektorsbeslut, 2002-02-14, § 240 Anställningsformer
för lärare vid högskolan i Jönköping kan såväl den brittiska som den
amerikanska översättningen användas.
Fakultetsnämnden beslutar:
Att lägga frågan till handlingarna.
8.3 Hedersdoktor
-

Utnämning av hedersdoktor
Kostnader för hedersdoktorer
Kostnader för hattar, ringar, hotellrum och resor ligger på
Fakultetsnämnden. Fakultetsnämndens konto får överskridas för
detta år, och därefter får Fakultetsnämnden lägga in beräknade
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kostnader i sin budget för kommande installations/promotionsår.
8.4 Bedömning av nya ämnen inom grundutbildningen
Högskolan i Jönköping har ålagt Fakultetsnämnden att i framtiden
bedöma nya ämnen inom grundutbildningen, vilket kan leda till behov
av ytterligare revidering av Instruktionen till Fakultetsnämnden.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum den 18 september kl 14.00
i Rektors konferensrum.
Fakultetsnämnden beslutar att hädanefter ändra tiden för möte till kl
14.00 – 17.00.
Vid protokollet
Barbara Eklöf/Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Björn Westberg
Sekreterare

Benny Hjern
Benny Hjern
Dekanus

Bo Malmberg
Ledamot

