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Tid Tisdagen den 13 maj 2003 kl. 14.00-16.15.  
 

Plats Rektors konferensrum.  
 

Närvarande 
 
 
 
 
Ej närvarande 

Kristina Artsberg, Volker Brunns, Barbara Eklöf (assistent), Susanne Hansson 
(handläggare), Sverker Johansson (from punkt 6.1), Bo Malmberg, Örjan 
Nilsson, Ann-Katrin Svensson, Lars Pålsson Syll (tom punkt 6.3), Björn 
Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus) 
 
Kenneth Axelsson, Carina Berterö, Benny Hjern (dekanus, ordförande), 
Ingvar L Svensson 
 

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Föreliggande dagordning fastställdes. 
 

2. 2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att utse Ann-Katrin Svensson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

3. 3. Informationsärenden 
 

4. 4. Fråga om  
- ämnesbenämning 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 Skrivelse från IHH, 2003-05-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden 
beslutar godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on 
Accounting, som är en vedertagen benämning, med tillhörande 
ämnesbeskrivning inför anställning av professor. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Business Administration focused on Accounting covers both financial accounting 
and management accounting. It is common that one is specialized in one or 
the other of these subdisciplines.  
Financial accounting is the study of accounting principles, criteria and 
disclosure policies to external users. It deals with theoretical models as well as 
actual policy (national and international) in private accounting standard 
setting and in accounting legislation.  
Management accounting is the study of economic control systems, especially 
with regard to planning and organizational problems. Topics covered are: 
budgeting and responsibility accounting; cost accounting and transfer pricing; 
capital budgeting. 
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Sakkunniga föreslås vid ett senare tillfälle. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on 

Accounting samt medföljande ämnesbeskrivning inför rekrytering av 
professor. 

 
Bilaga 4.2 4.2 Skrivelse från IHH, 2003-05-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden 

beslutar godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on 
Financial Accounting, som är en vedertagen benämning, med tillhörande 
ämnesbeskrivning inför anställning av universitetslektor. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Business Administration focused on Financial Accounting is the study of 
accounting principles, criteria and disclosure policies to external users. It deals 
with theoretical models as well as actual policy (national and international) in 
private accounting standard setting and accounting legislation. 
 
Sakkunniga föreslås vid ett senare tillfälle. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on 

Financial Accounting samt medföljande ämnesbeskrivning inför 
rekrytering av universitetslektor. 

 
Bilaga 4.3 4.3 Skrivelse från IHH, 2003-05-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden 

beslutar godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on 
Management Accounting, som är en vedertagen benämning, med tillhörande 
ämnesbeskrivning inför anställning av universitetslektor. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Business Administration focused on Management Accounting is the study of 
economic control systems, especially with regard to planning and 
organizational problems. Topics studied are: budgeting and responsibility 
accounting; cost accounting and transfer pricing; capital budgeting. 
 
Sakkunniga föreslås vid ett senare tillfälle. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on 

Management Accounting samt medföljande ämnesbeskrivning inför 
rekrytering av universitetslektor. 
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Bilaga 4.4  
 

4.4 Skrivelse från HLK, 2003-03-19, med hemställan, att Fakultetsnämnden 
beslutar godkänna ämnesbenämningen Pedagogik med inriktning på 
språkundervisning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför internbefordran av 
universitetslektor efter avlagd doktorsexamen. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
På grund av att Ulla Lundgren har doktorerat i pedagogik, ett lektorats 
ämnesbenämning följer med vid befordran till professor, och att ovan nämnda 
benämning ej är allmänt vedertagen ser Fakultetsnämnden helst att lektoratet 
ifråga får ämnesbenämningen Pedagogik. Till denna ämnesbenämning finns 
redan en beslutad ämnesbeskrivning. Fakultetsnämnden beslutar i annat fall: 
 
- att godkänna ämnesbenämningen Pedagogik med inriktning på 

språkundervisning inför internbefordran av universitetslektor, 
- att återremittera ärendet till HLK med hemställan om att de utarbetar ett 

nytt förslag till ämnesbeskrivning,  
- att uppdra åt presidiet att godkänna ämnesbeskrivning efter redigering, 

samt  
- att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med det 

förenklade förfarandet. 
 

5. 5. Fråga om  
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt  
- antagning av oavlönad docent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 IHH har inkommit med yttrande över ansökan från Alexandre Piskounov om 
förordnande som docent i Informatik, med speciell inriktning mot datorberäkningar/Informatics 
with special emphasis on computational aspects. 
 
Ämnesbeskrivning saknas men bör inkomma innan mötet 2002-11-27. 
 
IHH föreslår att följande sakkunniga utses: 

- Sture Hägglund, Professor i Datavetenskap, Linköping Universitet 
- Carl Gustaf Jansson, Professor i Artificiell intelligens, Stockholms Universitet. 

 
IHH har inkommit 2002-11-25 med en ny ämnesbenämning och ämnesbeskrivning. 
 
Ämnesbenämning: 
Informatics, with emphasis on decision support, mathematical modeling, and intelligent 
technologies 
 
Ämnesbeskrivning: 
The research focus is within the wide spectrum of organizational information systems, from 
their planning, design, implementation, and use to their impacts on individuals, 
organizations, and society. Information systems should not, however, be taken as technical 
constructs, but one should consider relation of the information systems to the object system. 
In the research, emphasis should also be given to the utilizing system, the organization, 
economic unit, human being, etc.  
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This subject area focuses teaching and research in decision support, mathematical modeling, 
and intelligent technologies. It includes theories, methods, models, and technologies, which 
support design of computer-based information systems and ensure their functionality to fulfill 
organizational objectives. The area includes mathematical modeling and computer simulation, 
optimization and decision-making, data processing, information systems and database 
systems, intelligent technologies, and knowledge based systems. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att uppdra åt presidiet att utarbeta ett nytt förslag till ämnesbenämning och 
ämnesbeskrivning i samverkan med IHH 

- att uppdra åt presidiet att godkänna ämnesbenämning och ämnesbeskrivning efter 
redigering 

- att uppdra åt presidiet att godkänna sakkunniga efter att information inhämtats 
angående behovet av att ha rysktalande sakkunniga i ärendet. 

 
 
Presidiet har i samverkan med ämnet Informatik vid IHH kommit fram till följande förslag 
angående ämnesbenämning, ämnesbeskrivning samt sakkunniga. 
 
Fakultetsnämndens ledamöter ansåg att ämnesbenämningen Informatics, with emphasis on 
decision support, mathematical modeling, and intelligent technologies var för lång. Professor Sven 
Carlsson vid sektionen för Informatik vid IHH anser att ämnesbenämningen väl täcker in det 
forskningsfokus som den blivande docenten står för och vill därför att benämningen skall 
fastställas. 
 
Fakultetsnämndens ledamöter ansåg även att ämnesbeskrivningen var onödigt lång och att 
den till viss del beskrev vad ämnet inte innehöll. Efter samråd med Professor Sven Carlsson 
och lektor Alexandre Piskounov togs följande förkortade ämnesbeskrivning fram: 
 
Ämnesbeskrivning: 
The research focus is within the wide spectrum of organizational information systems, from 
their planning, design, implementation, and use to their impacts on individuals, 
organizations, and society.  
The subject area focuses on teaching and research in decision support, mathematical 
modeling, and intelligent technologies. It includes theories, methods, models, and 
technologies, which support design of computer-based information systems and ensure their 
functionality to fulfill organizational objectives. The area includes mathematical modeling and 
computer simulation, optimization and decision-making, data processing, information systems 
and database systems, intelligent technologies, and knowledge based systems. 
 
Fakultetsnämndens ledamöter ifrågasatte även de sakkunnigas möjlighet att utvärdera den 
sökande då en stor del av hans produktion var publicerad på ryska. Enligt professor Sven 
Carlsson finns det tillräckligt mycket publikationer skrivna på engelska för att de sakkunniga 
ska kunna göra en rättvis bedömning av den sökandes kvalifikationer för befordran till docent.
 
Efter dessa klargöranden och revideringar beslutade presidiet: 
 

- att godkänna ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen ovan, samt  
- att godkänna de föreslagna sakkunniga Professor Sture Hägglund och Professor Carl 

Gustaf Jansson. 
 
 
Sakkunnigutlåtande avseende docentur i Informatics, with emphasis on decision 
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Bilaga 5.1 support, mathematical modeling, and intelligent technologies för Alexandre 
Piskounov vid IHH har inkommit till Fakultetsnämnden från Professor Sture 
Hägglund, Linköpings universitet och Professor Carl Gustaf Jansson, KTH. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med 

Fakultetsnämndens instruktion och Bestämmelser för antagning av oavlönad 
docentur vid Högskolan i Jönköping, samt  

- att rekommendera att docentföreläsning får hållas och att uppdra åt 
presidiet att föreslå datum och tid för föreläsningen. 

 
Bilaga 5.2  
 

5.2 IHH har inkommit 2003-04-28 med yttrande över ansökan från Jan 
Greve om förordnande som oavlönad docent i Företagsekonomi. 
 
Förslag på sakkunniga: 
- Lars Hassel, professor i företagsekonomi, Umeå Universitet 
- Lars Samuelsson, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i 

Stockholm 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna IHHs ovan angivna förslag. 
 

6 6. Fråga om 
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 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. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2002-09-18: 
 

- att vid nästa Fakultetsnämndsmöte ta upp Fakultetsnämndens relation till 
Grundutbildningsnämnden.  

 
 
Fakultetsnämndens uppgift är att ta ställning till huvudämne i examen. Margaretha Sjöö har 
inkommit med en skrivelse där hon vill ha fakultetsnämndens syn på biämnen inom examen. 
Enligt fakultetsnämnden borde det ligga på Grundutbildningsrådet att fatta beslut om 
biämnen i examen.  
 
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27: 
 

- Att uppdra åt presidiet att ta fram information om fakultetsnämndens uppdrag vad 
gället examensämnen. 

- Att uppdra åt presidiet ta fram en lista med alla de examensämnen som finns vid HJ 
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Bilaga 6.1 

idag. 
- Att meddela Margaretha Sjöö att fakultetsnämnden endast kan uttala sig om 

huvudämne inom examen. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29: 
 

- att varje fackhögskola lämnar in en skrivelse till Fakultetsnämnden med respektive 
fackhögskolas huvudämnen i examen och en kortfattad beskrivning av den 
vetenskapliga kompetensen inom respektive ämne. 

 
Presidiets kommentar: 
 
Vid inrättande av ett nytt huvudämne behöver fakultetsnämnden ta ställning till: 

- om det för huvudämnet finns utbildade disputerade lärare vid HJ 
- om det för huvudämnet finns kvalificerad forskning 
- om det för huvudämnet finns tillräckligt ämnesdjup respektive ämnesbredd 
- om huvudämnet kan finnas på mer än en fackhögskola 
- om forskning inom huvudämnet måste finnas på den fackhögskola som vill inrätta 

det nya huvudämnet 
 
Fakultetsnämnden beslutade (2003-03-26: 
 

- att punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens Instruktion kompletteras med 
tillämpningsföreskrifter innan några beslut, i ärenden rörande bedömning av nya 
ämnen, tas.  

- att presidiet får i uppdrag att utveckla ett förslag till tillämpningsföreskrift för punkt 
2.4.3 inför mötet den 13 maj. 

 
Ett första förslag till tillämpningsföreskrifter för punkt 2.4.3 i 
Fakultetsnämndens instruktion är bilagd. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att efter omfattande revidering godkänna förslaget till 
tillämpningsföreskrifter för punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens 
instruktion, men 

- att uppdra åt Presidiet att ytterligare se över och komplettera förslaget 
till punkt 2.4.3, samt 

- att den idag godkända skrivelsen används interimistiskt tills den nya 
versionen är klar. 

 
Bilaga 6.2 6.2 Sociologi som huvudämne 

 
Skrivelse från HLK, 2003-02-14 med hemställan att Fakultetsnämnden 
beslutar godkänna ämnet sociologi som huvudämne i fil. kand-examen. 
 
Ämnet företräds vid HLK av Bodil Mannergren, universitetsadjunkt och 
doktorand i sociologi. Samtliga sociologikurser genomförs i samarbete med 
HHJ. Examinator är disputerad i ämnet och bedriver forskning inom 
ämnesområdet. 
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Fakultetsnämnden beslutade (2003-03-26): 
 
att bordlägga ärendet i avvaktan på behandling av ärende 6.1. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att återremittera ärendet till HLK för komplettering i enlighet med 
beslutet under punkt 6.1. 

 
Bilaga 6.3  
 

6.3 Begäran om beslut i huvudämne i magisterexamen 
 
HHJ anhåller om fakultetsnämndens beslut om huvudämne i examen enligt 
följande: 
 
Huvudämne och examen 
Arbetsterapi, Magisterexamen 
Omvårdnad, Magisterexamen 
Ortopedteknik, Magisterexamen 
 
Ovan nämnda ämnen har tidigare bedömts för kandidatexamen och erhållit 
denna rättighet. 
 
Som underlag för fakultetsnämndens bedömning biläggs dokument i två 
exemplar dels gemensamma för hela HHJ dels specifika för respektive ovan 
angivet huvudämne. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna ämnena arbetsterapi, omvårdnad och ortopedteknik som 
huvudämnen i magisterexamen vid HHJ. 

 
7. 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller 

licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputationen. 
  

8 8 Övriga frågor 
 

 8.1 Utseende av valberedning för val av elektorer till Vetenskapsrådet, FAS 
och FORMAS 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att uppdra åt Presidiet att i samråd med Fakultetsnämndens medlemmar 
inkomma med förslag på tre namn till valförsamlingen inför 
Fakultetsnämndens möte den 13 maj. 
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Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att Tommy Öberg, Per Davidsson och Hans Albin Larsson väljs till 
representanter i valförsamlingen. 

  
 Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 september kl 

14.00 i Rektors konferensrum. 
  
Övriga mötestider under 2003: 
 
Onsdagen den 19 november 
 

 
Barbara Eklöf / Susanne Hansson 
 
Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
                                                               
 
Björn Westberg Tommy Öberg  Ann-Katrin Svensson 
Sekreterare Prodekanus Ledamot 
 


