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Tid

Torsdagen den 22 april 2004 kl. 10.00

Plats

Rättsvetenskap, Science Park

Närvarande

Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Marie
Larsson Linton (sekreterare), Örjan Nilsson (anlände vid punkt 8.1), Tommy
Öberg (prodekanus), Olle Östklint

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Dagordningen fastställs.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
att utse Olle Östklint att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Odontologen i Fakultetsnämnden
Den förra Fakultetsnämnden hade till uppgift att föra en diskussion med odontologen som
vill bli anslutna till Fakultetsnämnden vid Högskolan.
På förslag finns att FN adjungerar tre personer från odontologen under samma
förutsättningar som Hälsohögskolan hade innan de blev en del av Högskolan i Jönköping.
Det problem som fortfarande finns kvar är odontologens förhållande till Landstinget.
Fakultetsnämnden beslutade den 28 januari 2004:
-

att arbeta vidare i enlighet med förslaget ovan.

Odontologen har bjudits in till Fakultetskonferensen den 1-2 april.
Rektor har inkommit med en skrivelse, 2004-02-05, angående Odontologens medlemskap i
Fakulteten vid högskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24:
-

att godkänna rektors förslag.

Avtalet mellan Högskolan i Jönköping och Landstinget angående
Odontologens medlemskap i Fakulteten är nu signerat. I samband med detta
har Rektorsbeslut inkommit angående nödvändiga förändringar i
Fakultetsnämndens Instruktion.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
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Bilaga 3.2
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att Susanne Hansson införlivar de förändrade paragraferna i
Fakultetsnämndens Instruktion och föreslår Presidiet eventuella
förändringar av tillämpningsföreskriften i anslutning därtill, samt
att be en av ledamöterna från Odontologen presentera deras verksamhet
(ca. 15 minuter) som inledning till nästa möte med Fakultetsnämnden
den 26 maj.

3.2 Universitetsforskning och regler för tillträde till genetiska resurser
Skrivelse från Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald angående regler för
tillträde till genetiska resurser för kännedom.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att lägga ärendet till handlingarna.

3.3 DIVA – Digitala vetenskapliga arkivet.
Stiftelsestyrelsen har nu beslutat att Högskolan i Jönköping skall ansluta sig
till DIVA – Digitala vetenskapliga arkivet. Det är ett system för publicering,
lagring och arkivering av publikationer publicerade vid akademiska lärosäten.
Systemet är utvecklat vid Enheten för digital publicering vid Uppsala
universitetsbibliotek.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att lägga ärendet till handlingarna.

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 Universitetslektor i pedagogik, HLK
Högskolan för lärande och kommunikation avser att anställa en universitetslektor i pedagogik.
Då endast en av de sökande är behörig hemställer HLK, i skrivelse från den 2004-02-06, om
att fakultetsnämnden utser följande två personer som interna sakkunniga i enlighet med det
förenklade förfarandet.
Förslag på sakkunniga:
- Ann Ahlberg, professor i specialpedagogik, HLK, och
- Mohamed Chaib, professor i pedagogik, HLK.
Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24:
-

att godkänna ovan nämnda förslag från HLK.
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Sakkunnigutlåtande från professorerna Ann Ahlberg och Mohamed Chaib
inför direktrekrytering av lektor i pedagogik har nu inkommit till
Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.2

att godkänna att prövning genomförts i enlighet med det förenklade
förfarandet i Fakultetsnämndens instruktion och
tillämpningsföreskrifter.

4.2 Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK
Skrivelse från HLK 2003-06-04 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar godkänna
följande sakkunniga inför anställning av lektor i medie- och kommunikationsvetenskap:
-

Ulla Johnsson-Smaragdi, Professor i medie- och kommunikations-vetenskap,
Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö Universitet, och
Lars-Åke Engblom, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan för
lärande och kommunikation.

Presidiet beslutade 030618:
-

att godkänna förslaget från HLK.

Sakkunnigutlåtande från professorerna Ulla Johnsson-Smaragdi och Lars-Åke
Engblom inför rekrytering av lektor i medie- och kommunikationsvetenskap
har nu inkommit till Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna att prövning genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens
instruktion och tillämpningsföreskrifter.

4.3 Bestämmelser för vetenskaplig meritering
Fakultetsnämnden vid HJ har utvecklat Bestämmelser för värdering av
pedagogisk meritering som utsedda sakkunniga ska ta hänsyn till och använda
som mall vid sakkunnigprövning. Flera inkomna sakkunnigutlåtande visar
dock att ytterligare riktlinjer krävs även vad gäller bedömning av vetenskaplig
meritering.
Bilaga 4.11 innehåller en kombination av våra bestämmelser och Lunds
bedömningsgrunder vid sakkunnigprövning.
Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24:
-

att uppdra åt Presidiet att komplettera Bestämmelser för värdering av
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pedagogisk meritering med Bestämmelser för värdering av vetenskaplig
meritering.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.4

att uppdra år Marie Larsson Linton och Susanne Hansson att utarbeta
ett förslag som presenteras för Presidiet vid nästa möte den 13 maj, då
slutredigering skall genomföras inför mötet med Fakultetsnämnden
den 26 maj.

4.4 Lektorat i informatik, IHH
Skrivelse från IHH, 2004-03-22, med hemställan att Fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför rekrytering av lektor i informatik.
Fakultetsnämnden har den 1998-09-09 godkänt ämnesbeteckning och
ämnesbeskrivning för informatik vid IHH.
Förslag till sakkunniga:
-

Professor Anders G. Nilsson, Informatik, Karlstad Universitet, och
Adjungerad Professor Mats-Åke Hugosson, Informatik, IHH.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna förslaget ovan.

5.

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

6

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

Bilaga 6.1

6.1 Statistik som forskarutbildningsämne vid IHH
IHH har inkommit med en skrivelse, 2004-03-16, med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnet statistik som ett forskarutbildningsämne vid IHH.
Statistics at JIBS has developed a network with Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala and
Örebro University and Stockholm School of Economics in order to develop and offer a
doctoral education within statistics. A study plan for the research education in statistics has
been developed (based on the already existing plans in Economics and Business
Administration).
Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24:
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att bordlägga ärendet till nästa möte då ytterligare dokumentation skall föreligga.

Ghazi Shukur deltog ej i beslutet.

Nya handlingar har inkommit till Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att rekommendera Fakultetsnämnden att godkänna ämnet statistik
som ett nytt forskarutbildningsämne vid IHH.

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 Volker Bruns disputation
Volker Bruns (700209-1994), holder of a licentiate’s degree, is now in the
process of concluding his doctoral thesis entitled “Who receives bank loans? A
study of lending officers’ assessment of loans to growing small- and mediumsized enterprises”. He is planning to defend his dissertation on Tuesday, 1
June 2004 at 2.15 p.m. in room B103. At his final seminar on Thursday, 27
November 2003 Professor Olov Olson from Göteborg University acted as his
opponent. Olov Olson’s report on the dissertation is attached. Volker’s
manuscript has since been rewritten and language checked.
In the light of the above, the department of Accounting and Finance proposes
that the Research Committee and the Faculty Board approve:
-

-

-

Volker Bruns defending his doctoral thesis “Who receives bank loans?
A study of lending officers’ assessment of loans to growing small- and
medium-sized enterprises” on Tuesday, 1 June 2004 at 2.15 p.m. in
B103.
Associate Professor Andrew Zacharakis, Entrepreneurship, Babson
College, as faculty opponent.
Professor Olov Olson, Business Administration, Göteborg University,
Associate Professor Jan Greve, Business Administration, Jönköping
International Business School, and Professor Sophie Manigart,
Accounting and Corporate Finance, Ghent University, as members of
the examining committee.
Associate Professor Johan Wiklund, Entrepreneurship, Stockholm
School of Economics and Jönköping International Business School to
act as chairman during the dissertation.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna förslaget från IHH.
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7.2 Martin Anderssons licentiatuppsatsseminarium
Martin Andersson, holder of a master’s degree, is now in the process of
concluding his Licentiate thesis entitled “Studies in Knowledge, Location and
Growth – Spatial Perspectives”. He is planning to defend his licentiate thesis on
Tuesday, 18 May, 2004 at 10 a.m.
In the light of the above, the Research Committee at JIBS proposes that the
Faculty Board approve:
-

-

Martin Andersson defending his licentiate thesis “Studies in
Knowledge, Location and Growth – Spatial Perspectives” on Tuesday, 18
May, 2004 at 10 a.m.
Professor Roland Andersson, Economics, The Royal Institute of
Technology, Stockholm, as faculty opponent.
Professor Edward M. Bergman, Wirtschaftsuniversität, Wien, as
members of the examining committee.
Professor Charlie Karlsson, Economics, JIBS, to act as chairman
during the licentiate seminar.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
8

att godkänna förslaget från IHH.

8 Övriga frågor
8.1 Hedersdoktorer
Inga noteringar förs till protokollet då ärendet behandlas under strikt
sekretess.
8.3 Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN
Skrivelse har inkommit till Fakultetsnämnden, i dess roll som kvalitetssäkrande organ i
akademiska frågor vid HJ, från professor Per Davidsson vid IHH. Disciplin- och
avskiljandenämnden – DAN beslutar bl.a. i ärenden då studenter anklagas för fusk. DAN har
idag inga disputerade ledamöter och det har ifrågasatts dels om DAN inte borde ha
åtminstone några disputerade ledamöter, dels om hanteringen i DAN är förenlig med
Fakultetsnämndens goda rykte.
Kommentarer från nämnden:
Akademisk kvalitetskontroll är en del av Fakultetsnämndens uppgift. Om en
examinationsuppgift på en kurs kräver en disputerad lärare är det kvalitetsmässigt inte befogat
att en adjunkt utvärderar den disputerade lärarens akademiskt, vetenskapliga bedömning av
nämnda examinationsuppgift. Kommunikationen mellan DAN och lärarna är av stor vikt.
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Fakultetsnämnden beslutade 2003-11-19:
-

-

att bjuda in en representant från DAN till nästa möte med Fakultetsnämnden,
att be representanten beskriva DANs beredningsgång, vem som bereder ärenden och
hur de tror att FN kan komma in i beredningsgången,
att en representant från Fakultetsnämnden bör vara medlem i DAN och ha
skyldighet och rättighet att till nämnden föra tillbaka frågor som rör den akademiska
kvalitén innan slutligt beslut fattats i DAN,
att göra HJs ledning uppmärksam på att eftersom vi inte är beroende av
Högskoleförordningen finns det ingen klar besvärsgång vid överklaganden av olika
slag. Ur kvalitetssynpunkt bör detta rättas till.

Presidiet 2003-12-10
Per Davidsson har inkommit med en skrivelse där han hemställer att Fakultetsnämnden, i
kraft av sitt övergripande kvalitetsansvar, omprövar och om möjligt häver DANs beslut i
ärendet ovan.
Fakultetsnämndens Presidium beslutade 2003-12-10:
-

Bilaga 8.3

att bjuda in advokat Staffan Lindgren till nästa möte med Fakultetsnämnden för att
få en beskrivning av beredningsgången och överklagandegången i DAN, samt
att inte riva upp det fattade beslutet eftersom Fakultetsnämnden ej har befogenhet
att göra det.

Fakultetsnämnden beslutade 2004-01-28:
-

att bordlägga ärendet till nästa möte den 24 mars då advokat Staffan Lindgren är
inbjuden till Fakultetsnämndens möte kl. 14.00.

2004-03-24
Advokat Staffan Lindgren är inbjuden till Fakultetsnämndens möte kl. 14.00.
Gången vid anmälan till DAN:
- Nämnden möts en gång i månaden.
- En lärare gör vanligtvis en anmälan som åtföljs av för ärendet relevant material.
- Enligt DANs instruktion är det nämnden som är utredare.
- Viktigt att studenten får möjlighet att yttra sig över anmälan skriftligen eller
muntligen till nämndens sekreterare som gör en promemoria av det sagda.
- Studenten har rätt att inställa sig och yttra sig över anmälan samt vara närvarande
om annan person får yttra sig om ärendet.
- Nämnden överlägger enskilt och meddelar studenten när beslut fattats (oftast efter
ett par dagar).
- DANs instruktion är inte helt tydlig men kan tolkas så att studenten har rätt att
överklaga ett beslut, men det har inte läraren. Enligt instruktionen har den rätt att
överklaga som ärendet berör.
Kommentarer vid diskussionen:
- Enligt Staffan Lindgren undersöker nämnden om en student genom sitt agerande
försökt vilseleda eller om han/hon bara handlat i oförstånd. Nämndens motto är att i
oklara fall hellre fria än fälla.
- Om nämnden hade ett mer domstolsliknande förfarande skulle läraren, precis som
studenten, alltid ha rätt att yttra sig i nämnden och att överklaga de beslut som
fattas.
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Idag är de flesta representanter i DAN lärare och ej disputerade forskare.
Fakultetsnämndens ledamöter upplever att det vore en fördel för DAN att ha med
en forskningsrepresentant i nämnden.

Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24:
-

att ta tillvara informationen från advokat Staffan Lindgren och uppdra åt Presidiet
att sammanställa en skrivelse till högskolans styrelse.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att uppdra åt Benny Hjern att sammanställa en skrivelse till
högskolans styrelse inför nästa möte med Presidiet den 13 maj 2004.

8.4 Fakultetskonferensen 2005
Presidiet föreslår att 2005 års Fakultetskonferens äger rum den 7-8 april och
planerar att starta diskussionen om tema vid Fakultetsnämndens nästa möte
den 26 maj 2004.
Ett förslag till tema diskuterades under mötet: Den nya forskarutbildningen
Presidiet föreslår vidare att föreläsare skall vara bokade och dagordning för
konferensen vara utskickad innan årsskiftet.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 26 maj
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.
Övriga mötestider under 2004 är:
Onsdagen den 29/9
Onsdagen den 24/11

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Marie Larsson Linton
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Olle Östklint
Ledamot

