Högskolan i Jönköping

Protokoll Nr. 32

Fakultetsnämnden

2002-03-20

Tid

Onsdagen den 20 mars 2002 kl. 15.00-18.00.

Närvarande

Kristina Artsberg, Kenneth Axelsson (adjungerad), Carina Berterö,
Volker Bruns, Barbara Eklöf (assistent), Susanne Hansson (handläggare),
Benny Hjern (dekanus, ordförande), Sverker Johansson, Örjan Nilsson,
Ann-Katrin Svensson, Ingvar L Svensson, Björn Westberg (sekreterare),
Tommy Öberg (prodekanus)

Ej närvarande

Bo Malmberg, 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 Carina Berterö att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

Bilaga 3.1

3.1 Ansökan om tillstånd att utfärda lärarexamen inom den förnyade
lärarutbildningen samt magisterexamen med ämnesbredd på högskolan i
Jönköping.
Ansökan tas till protokollet.

Bilaga 3.2

3.2 Promovering och installationshögtid
Det har framkommit till doktoranderna vid IHH att promoverings- och
installationshögtiden den 21 september planeras att äga rum på Elmia.
InPilio (doktorandföreningen vid IHH) anser att Elmia är en olämplig
plats för doktorspromoveringen eftersom:
-

-

Elmia ligger avsides i förhållande till Högskolan och Jönköpings
centrum. Följaktligen kan inte, som vid tidigare högtider, Högskolan
visa sin tillhörighet till staden genom en procession genom centrum.
Transport med bussar till Elmia skulle dessutom bli en omständlig
procedur.
Konserthuset inte utgör en lika högtidlig miljö som alternativa
lokaler (t.ex. Sofiakyrkan, Per-Brahe-Gymnasiets aula). Detta har
bland annat lett till missnöje bland den kull studenter som
diplomerades på Elmia förra året.
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Fakultetsnämndens kommentar:
Fakultetsnämnden delar doktorandernas synpunkter och stödjer deras
ansökan om att ceremonin bör äga rum i centrum. Fakultetsnämnden
betonar också vikten av att nämnden involveras i planeringen i ett
tidigare skede inför nästa Promoverings- och Installationshögtid.
Doktorandernas skrivelse skall tillsammans med protokollsutdrag från
dagens möte vidarebefordras till rektors kansli för kännedom.
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.
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
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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
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.
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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 beslutar:
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 4.2

4.2 Skrivelse från HLK, 2002-03-06, med hemställan, att
Fakultetsnämnden utser sakkunniga för prövning av internbefordran av
universitetsadjunkt, Per-Göran Johansson till lektor i historia efter
avslutad doktorsexamen i historia.
HLK föreslår att följande sakkunniga utses:
Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, HLK
Hans-Albin Larsson, professor i historia med didaktisk inriktning, HLK
Fakultetsnämnden beslutar:
att prövning kan ske enligt det förenklade förfarandet, vid befordran av
adjunkt till lektor efter avslutat doktorsexamen, beslutat vid
Fakultetsnämndens mötet 2001-08-29 punkt 4.2.a. Om det förenklade
förfarandet används är det endast sakkunnigutlåtandet som skall tillställas
Fakultetsnämnden.

Bilaga 4.3

4.3 Skrivelse från ING, 2002-03-04, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckningen
datakommunikation, inriktning datatransmission, vilket är en vedertagen
beteckning inom ämnesområdet, inför direktrekrytering av professor.
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Ämnesbeskrivning:
Ämnet datakommunikation omfattar det vetenskapliga studiet av
kommunikationssystem för digital överföring och behandling av
information, såsom text, ljud och bild. Inriktningen datatransmission
behandlar särskilt kanalkodning, modulering, datakompression och
mediumaccessprotokoll. Ämnet behandlar metoder och tekniker för
utveckling av kommunikationsstrukturer med särskild tillämpning på
distribuerade inbyggda system och företag/organisationer i samverkan.
ING föreslår följande sakkunniga:
-

Per Stenström, professor i datorarkitektur, avdelning för
datorteknik, institutionen för data- och informationsteknik,
Chalmers
Gunnar Karlsson, professor i teletrafficsystem, avdelningen för
kommunikationsnät, institutionen för mikroelektronik och
informationsteknik, KTH
Gunnar Stette, professor i teleteknik, institutionen för
telekommunikation, NTNU, Trondheim

Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna ämnesbenämningen datakommunikation, inriktning
datatransmission och dess ämnesbeskrivning samt att utse de av ING
föreslagna sakkunniga inför direktrekrytering av professor.
Bilaga 4.4

4.4 Skrivelse från IHH, 2002-01-23, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckningen statistik,
särskilt ekonomisk statistik, inför internbefordran av professor.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet ekonomisk statistik omfattar statistisk och ekonometrisk metodik
för analys av ekonomiska data och modeller. Ekonomisk statistik
innefattar ekonometri. Inom tillämpad ekonometri formuleras
estimerbara modeller med en struktur som härleds från ekonomiska
modeller, där dessa är baserade eller härledda från ekonomisk teori.
Ekonometri avser både hypotestestning och estimation av samband. I
textböcker talar man om att ekonometri som ämne sammanfogar
teoretiskt-kvantitativa och empiriskt-kvantitativa ansatser för att belysa
ekonomiska problem. I den bredare tolkningen av ekonomisk statistik
estimeras modeller och prövas hypoteser, där sambanden ofta endast
indirekt refererar till ekonomisk teori. Ekonomisk statistik innefattar
därmed olika former av multivariat analys mm.
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Ghazi Shukur, som är docent i ekonomisk statistik vid IHH, har fått sina
meriter utvärderade i samband med en utlyst professur vid Örebro
universitet. Sakkunniga har varit:
-

Tore Schweder, professor i Statistik, Department of Economics,
University of Oslo
Sture Holm, professor i Statistik Biostatistik på Matematiska
institutionen vid Göteborgs universitet, Chalmers
Johan Feldman professor i Statistik, emeritus Svenska
Handelshögskolan Institutionen för finansiell statistik och
ekonomisk statistik

Fakultetsnämnden beslutar:
Att uppdra åt presidiet att fatta beslut i ärendet efter att
ämnesbeskrivningen för ämnesbenämningen statistik, särskilt ekonomisk
statistik kompletterats med beskrivning av huvudämnet statistik.
Bilaga 4.5

4.5 Skrivelse från ING, 2002-03-05, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckningen Matematik, vilket är en
vedertagen beteckning 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 beslutar:
att godkänna ämnesbenämningen Matematik samt tillhörande
ämnesbeskrivning och att utse de av ING föreslagna sakkunniga inför
rekrytering av lektor.
5.

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

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:
att uppdra åt presidiet att ytterligare revidera texten utifrån de
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.

Bilaga 7.2

7.2 Emilia Florin Samuelssons disputation
Forskarkollegiet vid IHH tillsammans med Olov Olson, Göteborgs
Universitet föreslår:
-

att Emilia Florin Samuelsson disputerar den 7 June 2002 i sal
B103,
att Professor Sue Llewellyn, University of Edinburgh Scotland,
utses till fakultetsopponent,
att professor Olov Olson, Göteborgs Universitet utses till
ordförande vid disputationen, och
att Presidiet kan fatta beslut angående betygskommitténs
sammansättning.

Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna förslaget från IHH och Professor Olov Olson angående
Emilia Florin Samuelssons disputation.
Bilaga 7.3

7.3 Hans Wiklunds disputation
IHH föreslår genom professor Benny Hjern:
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-

-

att Hans Wiklund disputerar den 31 maj 2002,
att professor Theo Toonen, University of Leiden, The
Netherlands, utses till fakultetsopponent,
att professor Peter Bogason, Roskilde University Center,
Denmark, docent Lars Carlsson, Luleå Tekniska Högskola samt
professor Mats Dahlqvist, Örebro Universitet utses att ingå i
betygskommittén, och
att professor Benny Hjern utses till ordförande vid disputationen.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslaget från IHH och Professor Benny Hjern.
att opponenten, Mats Dahlquists rapport snarast skall tillställas
presidiet.

8.

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

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.
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Fakultetsnämnden beslutade:
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.
Bilaga 8.2.a
Bilaga 8.2.b

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:
att uppdraga åt presidiet att bereda ärende avseende anställningsformer
för lärare vid HJ.
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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 beslutar:
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.
Bilaga 8.3

8.3 Skrivelse från Hälsohögskolan 2001-10-05 angående förslag om
utseende av arbetsgrupp för pedagogiskt utvecklingscenter/program för
pedagogikutbildning för universitetslärare.
På vilket sätt bör Fakultetsnämnden engagera sig i detta ärende?
Fakultetsnämnden beslutar:
att tillsätta en arbetsgrupp som skall utveckla ett handlingsförslag mot
bakgrund av bestämmelserna kring pedagogisk meritering och kraven på
handledarutbildning.
Gruppen består av:
- Tommy Öberg, HHJ (sammankallande)
- Volker Bruns, IHH
- Kenneth Axelsson, ING
- Tomas Kroksmark, HLK
Skrivelse från arbetsgruppen har inkommit, 2001-11-07 med förslag på
kurs i högskolepedagogik för doktorander, lärare och blivande docenter.

10

Högskolan i Jönköping

Protokoll Nr. 32

Fakultetsnämnden

2002-03-20

Presidiets kommentarer, 2001-11-09, till skrivelsen:
Pedagogisk utbildning och utveckling är av stort intresse för
Fakultetsnämnden. När det gäller kurser för såväl doktorander som
disputerade anställda har Fakultetsnämnden en kvalitetsgranskande
funktion. Därför skall alla kursplaner för ovan nämnda utbildningar
tillställas Fakultetsnämnden. Skrivelsen om kriterier för pedagogisk
meritering skall ligga till grund för kvalitetssäkringen vid bedömning av
kursplanerna.
När det gäller den föreslagna kursen ovan bör det vara möjligt att ta delar
av de 15 poängen. Nu föreliggande förslag innebär inte att deltagande i
dessa kurser är att betrakta som obligatorisk.
Frågan bordlades vid Fakultetsnämndens möte (2001-11-21) på grund
av tidsbrist.

Frågan bordlades vid Fakultetsnämndens möte (2002-01-23) på grund
av tidsbrist.
Fakultetsnämnden beslutar:
att avsluta ärendet eftersom den av Fakultetsnämnden initierade kursen
redan har startats.
8.4 Hedersdoktorer
Ingen notering förs till protokollet angående diskussionen om
hedersdoktorer.
8.5 Fakultetskonferensen
Fakultetskonferensen äger rum på Hooks Herrgård den 4-5 april 2002.
Konferensmaterial och ett program kommer att distribueras till
deltagarna under vecka 12.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum den 29 maj 2002, kl.
14.00, i Rektors konferensrum.

Vid protokollet
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Susanne Hansson / Barbara Eklöf

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Björn Westberg
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Carina Berterö
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