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Tid

Onsdagen den 29 september 2004 14.00

Plats

Mariedal, Fakultetsvillan

Närvarande

Krister Bjerklin, Anita Björklund, Anna Bärebring (studeranderepresentant),
Christina Chaib, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus,
ordförande), Bo Malmberg, Peter Nilsson, Örjan Nilsson, Tomas Magnusson,
Kurt Sandkuhl, Ghazi Shukur, Ingvar L Svensson, Tommy Öberg
(prodekanus), Olle Östklint

Ej närvarande

Kristina Artsberg och Lars Pålsson Syll

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Dagordningen fastställdes.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Bo Malmberg 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.
4.1 Universitetslektor i produktionssystem, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan, 2004-05-03, med hemställan att Fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför internbefordran av nydisputerade Mats Winroth till universitetslektor i
ämnet produktionssystem.
Fakultetsnämnden har den 2003-11-19 godkänt ämnesbeteckning och ämnesbeskrivning för
produktionssystem.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet produktionssystem omfattar det vetenskapliga studiet av principer, metoder och verktyg för
framställning av fysiska produkter. Forskningen inom ämnet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn
på produktion och dess växelverkan med hela produktframtagningsprocessen.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade
förfarande som fastställts av fakultetsnämnden.
Förslag på sakkunniga:
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Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK, och
Johan Stahre, docent, Produkt- produktionsutveckling vid CTH.

Fakultetsnämnden beslutade 2004-05-26:
-

Bilaga 4.1

att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden, 2004-08-17, från
docent Johan Stahre, CTH och docent Ann-Katrin Svensson, HLK inför
internbefordran av Mats Winroth till universitetslektor i ämnet
produktionssystem.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

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

4.2 Universitetslektor i produktionssystem, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan, 2004-05-03, med hemställan att Fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför internbefordran av Kristina Säfsten till universitetslektor i ämnet
produktionssystem.
Fakultetsnämnden har den 2003-11-19 godkänt ämnesbeteckning och ämnesbeskrivning för
produktionssystem.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet produktionssystem omfattar det vetenskapliga studiet av principer, metoder och verktyg för
framställning av fysiska produkter. Forskningen inom ämnet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn
på produktion och dess växelverkan med hela produktframtagningsprocessen.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade
förfarande som fastställts av fakultetsnämnden.
Förslag på sakkunniga:
-

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK, och
Mats Jackson, professor, Inst. för innovation, design och produktutveckling,
Mälardalens högskola.

Fakultetsnämnden beslutade 2004-05-26:
-

Bilaga 4.2

att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden, 2004-08-17, från
professor Mats Jackson, Mälardalens högskola och docent Ann-Katrin
Svensson, HLK inför internbefordran av Kristina Säfsten till universitetslektor
i ämnet produktionssystem.
Fakultetsnämnden beslutar:
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att godkänna att prövning genomförts i enlighet med det förenklade
förfarandet i Fakultetsnämndens instruktion och
tillämpningsföreskrifter.

4.3 Universitetslektor i matematik med didaktisk inriktning, HLK
Högskolan för lärande och kommunikation avser att anställa en universitetslektor i matematik
med didaktisk inriktning.
Fakultetsnämnden har den 2002-11-27 godkänt ämnesbeteckning och ämnesbeskrivning för
matematik med didaktisk inriktning vid HLK.
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två
personer:
-

Extern sakkunnig: Johan Lithner, FD, docent, universitetslektor i matematik vid
Umeå universitet
Intern sakkunnig: Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, HLK.

Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24:
-

Bilaga 4.3

att godkänna ovan nämnda förslag från HLK.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från docent Johan
Lithner, Umeå universitet och professor Tomas Kroksmark, HLK inför
rekrytering av universitetslektor i matematik med didaktisk inriktning.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.4

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

4.4 Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK
Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation, 2004-09-02, med
hemställan att Fakultetsnämnden, i enlighet med det förenklade förfarandet,
godkänner att sakkunnigprövning genomförts inför internbefordran av Ebba
Sundin, efter avslutad doktorsexamen, till universitetslektor i ämnet medieoch kommunikationsvetenskap.
Fakultetsnämnden har den 2001-10-17 godkänt ämnesbeteckning och
ämnesbeskrivning för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
Medie- och kommunikationsvetenskap omfattar kommunikation alltifrån
individ- till samhällsnivå. Det kan gälla massmedier som press, radio och TV,
men också andra medier och former för offentlig kommunikation, t.ex. litteratur,
musik, film och datormedier, liksom interpersonell kommunikation.
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Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från Lars-Åke
Engblom, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK, och
Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, HLK.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

5.

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

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.
5.1 Docentur i nationalekonomi, IHH
IHH har inkommit 2004-02-16 med yttrande över ansökan från Hans Lööf om förordnande
som oavlönad docent i Nationalekonomi.
Hans Lööf är verksam vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH
där han också erhöll en doktorsexamen i nationalekonomi 2002. I december 2003 startade
Centre of Excellence for Science and Innovation Studies vid KTH. Centrat fungerar som en
plattform för samarbete mellan forskningsgrupper från olika avdelningar vid KTH och IHH.
Professor Börje Johansson, IHH är ledare för centrat och Hans Lööf är forskningskoordinator. IHH stödjer Hans Lööfs ansökan om att bli förordnad som oavlönad docent vid
HJ.
IHH föreslår att följande sakkunniga utses:
-

Zoltan Acs, Professor in Economics, Robert G. Merrick School of Business,
University of Baltimore, USA
Bo Carlsson, Professor in economics, Case Western Research University, USA

Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24:
-

Bilaga 5.1

att godkänna IHHs ovan angivna förslag.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från professor
Zoltan Acs, University of Baltimore och professor Bo Carlsson, Case Western
Research University, inför Hans Lööfs befordran till docent i
nationalekonomi.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Hans Lööf till oavlönad docent/Associate professor i
nationalekonomi/Economics, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att
han håller en godkänd docentföreläsning, samt
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att Hans Lööf erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning, med titeln "Explaining Innovations - Causality Or
Just Correlation?" har genomförts den 12 november 2004 kl. 13.00 i
sal B410.

5.2 Docentur i Molekylärbiologi, HHJ
Ansökan från HHJ, 2004-04-27, om inrättande av oavlönad docentur i Molekylärbiologi för
universitetslektor Jan Dimberg vid avdelningen för naturvetenskap och biomedicin på
Hälsohögskolan.
HHJ ansöker om att Fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen Molekylärbiologi, som
är en vedertagen benämning vid universitet och högskolor, med medföljande
ämnesbeskrivning samt utser sakkunniga.
Ämnesbeskrivning:
Molekylärbiologi innebär studiet av biokemiska och biologiska processer på molekylär nivå. Inom
biomedicin har molekylärbiologin en framträdande roll för att klargöra livsprocesser på DNA- och
proteinnivå och har funnit många tillämpningar inom molekylär medicin speciellt medicinsk
genetik.
Förslag på sakkunniga:
-

Lennart Franzén, professor i patologi, Kliniken för patologi, Universitetssjukhuset
Örebro, och
Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi, IMK/AIR, Patologihuset,
Hälsouniversitetet, Linköping.

Fakultetsnämnden beslutade 2004-05-26:
-

Bilaga 5.2

att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från professor
Lennart Franzén, Universitetssjukhuset i Örebro och professor Jan Ernerudh,
Hälsouniversitetet, Linköping inför Jan Dimbergs befordran till docent i
molekylärbiologi.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

Bilaga 5.3

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Jan Dimberg till oavlönad docent i molekylärbiologi vid
Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd
docentföreläsning, samt
att Jan Dimberg erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning, med titeln ”DNA-forskning i folkhälsans tjänst”,
har genomförts den 17 november 2004 kl. 13.00.

5.3 Docentur i matematik med didaktisk inriktning
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Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation, 2004-09-20,
angående inrättande av oavlönad docentur i matematik med didaktisk
inriktning inför universitetslektor Thomas Lingefjärds ansökan om att
sakkunnigprövas för en docentur.
Fakultetsnämnden har den 2002-11-27 godkänt ämnesbeteckning och
ämnesbeskrivning för matematik med didaktisk inriktning vid HLK.
Matematik med didaktisk inriktning innebär fokus på matematikundervisningens innehåll, orsakerna till valet av just detta innehåll samt sätten att utforma
lärandet så att det vilar på systematisk inhämtad kunskap, där teorier av
pedagogisk natur bildar basen för tolkning och förståelse.
HLK föreslår att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två
personer:
-

Mogens Niss, professor, Roskilde universitet, Danmark, samt
Ole Björkqvist, professor, Åbo Akademi, Vasa, Finland.

Presidiet föreslår Fakultetsnämnden:
-

att be HLK inkomma med den sökandes CV samt information om
ämnesinriktning på de sakkunniga, och
att därefter godkänna HLKs ovan angivna förslag.

Den efterfrågade informationen har inkommit från HLK. Mogens Niss är
professor i de matematiska ämnenas didaktik och Ole Björkqvist är professor i
matematik och matematikdidaktik.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna HLKs förslag på sakkunniga ovan.

6

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

Bilaga 6.1

6.1 Samhällskunskap som huvudämne i magisterexamen, HLK
HLK har inkommit med en skrivelse, 2004-09-16, med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnet Samhällskunskap som
huvudämne i magisterexamen vid HLK.
Fakultetsnämnden har 2002-09-18 beslutat att fastställa ämnesbenämningen
Samhällskunskap i samband med internbefordran till professor i ämnet.
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Nämnden har vidare i samma beslut fastställt följande ämnesbeskrivning:
Samhällskunskap avser ett tvärvetenskapligt område som korresponderar mot
skolämnet samhällskunskap. Inom området inryms olika enskilda discipliner som
statskunskap, ekonomi och pedagogik. Ämnesområdets teorier och
förklaringsansatser vad avser inrymda discipliner integreras med allmändidaktisk
teoribildning med syfte att utveckla forskning och kunskap om hur
samhällskunskap kan organiseras för lärande.
Med hänvisning till bilagda inlaga, upprättad av professorerna Lars Pålsson
Syll och Hans Albin Larsson, anhåller Högskolan för lärande och
kommunikation härmed om att fakultetsnämnden inrättar samhällskunskap
som huvudämne i magisterexamen.
Presidiet har en del frågor i ärendet och beslutade att bjuda in Hans Albin
Larsson till Fakultetsnämndens möte.
Hans Albin Larsson kunde ej närvara vid mötet. Fakultetsnämnden har en
positiv inställning till ämnet samhällskunskap som ett huvudämne i
magisterexamen men vill gärna få en presentation av ämnet och de
förutsättningar som råder.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bjuda in Hans Albin Larsson till ett extra Presidiemöte, samt
att hädanefter alltid, till Fakultetsnämnden, bjuda in en
ämnesföreträdare för att ge en utförligare beskrivning av det nya
huvudämnet eller forskarutbildningsämnet.

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 Henrik Agndals disputation
Henrik Agndal (720801-4931) is in the process of finalising his doctoral thesis
titled “Internationalisation as Process of Strategy and Change. A Study of 16
Swedish Industrial SMEs”. The thesis defence is planned for Thursday, 14
October 2004 at 2.15 pm in B103.
At the final seminar on Thursday, 15 January 2004, Professor Ulf Holm from
Uppsala University acted as opponent. Professor Ulf Holm’s report on the
thesis manuscript is attached. Henrik Agndal’s manuscript has since been
rewritten and language checked.
In light of the above, the department of EMM proposes that the Research
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Committee and the Faculty Board approve that
-

-

-

Henrik Agndal be allowed to defend his doctoral thesis titled
“Internationalisation as Process of Strategy and Change. A Study of 16
Swedish Industrial SMEs” on Thursday, 14 October 2004.
Professor (mso) Bent Petersen, Copenhagen Business School, acts as
faculty opponent.
Professor Ulf Holm (Uppsala University), Professor Susanne Hertz
(Jönköping International Business School) and Professor Udo Zander
(Stockholm School of Economics) act as members of the examining
committee.
Professor Björn Axelsson, Stockholm School of Economics and
Jönköping International Business School, acts as chairman during the
thesis defence.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.2

att godkänna förslaget ovan.

7.2 Jesper Barenfelds disputation
Jesper Barenfeld (750821-6657), holder of a master’s degree, is now in the
process of concluding his doctoral thesis entitled “Taxation of Cross-Border
Partnerships – Double Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations”.
He is planning to defend his dissertation on Friday, 4 March 2005. At his
final seminar on Monday, 24 May 2004, Associate Professor Robert Påhlsson
from Göteborg University acted as his opponent. Robert Påhlsson’s report on
the dissertation is attached. Jesper’s manuscript is in the final stages of being
amended according to the suggestions raised under the final seminar and
language checked.
In the light of the above, the department of Law proposes that the Research
Committee and the Faculty Board approve:
-

-

-

Jesper Barenfeld defending his doctoral thesis “Taxation of CrossBorder Partnerships – Double Tax Relief in Hybrid and Reverse
Hybrid Situations” on Friday, 4 March 2005.
Mattias Dahlberg, Associate professor of Law, Stockholm School of
Economics, as faculty opponent.
Nils Mattsson, Professor of Tax Law, Uppsala University, Peter Melz,
Professor of Tax Law, Stockholm University and Aage Michaelsen,
Professor of Tax Law, Aarhus University, as members of the
examining committee.
Professor Sture Bergström, Professor of Tax Law, Lund University, to
act as chairman during the dissertation.
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Fakultetsnämnden beslutar:
8

att godkänna förslaget ovan.

8. Övriga frågor
8.1 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 pedagogisk
meritering med Bestämmelser för värdering av vetenskaplig meritering.

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2004-04-22:
-

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.

Fakultetsnämnden beslutade 2004-05-26:
-

Bilaga 8.1

att alla ledamöter ges möjlighet att inkomma med synpunkter till Susanne Hansson,
susanne.hansson@ihh.hj.se, senast den 30 augusti, inför mötet den 29 september
2004.

Senaste versionen av dokumentet återfinns som bilaga 8.1.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

att Fakultetsnämndens ledamöter kan inkomma med synpunkter på
förslaget till Susanne Hansson, susanne.hansson@ihh.hj.se, fram till
och med den 5 november 2004, samt
att skrivelsen fastställs vid mötet den 24 november.

8.2 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.
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

att 2005 års Fakultetskonferens, som äger rum den 7-8 april, får temat Den nya
forskarutbildningen,
att nämndens ledamöter får i uppdrag att börja fundera kring namn på intressanta
föreläsare inför mötet i september, samt
att inbjudan till och dagordning för konferensen skall vara utskickad innan
årsskiftet.

Fakultetsnämnden diskuterade olika förslag om vad som kan tolkas in i titeln
Den nya forskarutbildningen. T.ex. hur olika universitet runt om i Europa
anpassat sig, eller inte anpassat sig till Bolongaprocessen. Vidare funderade
ledamöterna kring vilken kunskapssyn som ligger bakom processen.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att fortsätta arbetet med Fakultetskonferensen genom att börja ta
kontakt med möjliga huvudtalare. På förslag finns bl.a. Thomas
Östros, Karin Johannisson och en holländska forskare som vid en
konferens talade om anpassning respektive brist på anpassning till
Bolongaprocessen. Benny Hjern fick i uppdrag att ta en första kontakt
med de potentiella talarna.

8.3 Ledamöter till Biblioteksrådet
HS styrelse har vid sammanträde den 8 juni 2004 beslutat om en instruktion
för ett nytt Biblioteksråd.
I enlighet med denna instruktion hemställes härmed att
Fakultetsnämnden utser en ledamot, som också får uppdraget att vara
ordförande i Rådet.
Vidare skall varje VD utse en ledamot från respektive fackhögskola och
studentkåren skall utser fyra ledamöter, varav 2 doktorander och 2
grundutbildningsstudenter. Observera att dessa fyra ledamöter skall utses så
att varje fackhögskola blir representerade. Bibliotekschefen utser därefter
övriga ledamöter.
Presidiet föreslår Fakultetsnämnden att ordförande i Rådet utses bland övriga
ledamöter i nämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att utse Professor Ghazi Shukur till ordförande i Biblioteksrådet.

8.4 Titlar på akademisk personal
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Inför uppbyggnaden av den nya webben och därtill hörande databas över
personalen behöver Fakultetsnämnden se över vilka titlar som används vid
högskolan. Både de svenska och de engelska titlarna behöver överensstämma
över bolagsgränserna.
Ett förslag utarbetas på uppdrag av Presidiet av Marie Larsson Linton och
Susanne Hansson. Detta förslag distribueras måndagen den 27 september
2004 via e-post tillsammans med det rektorsbeslut som fattats i frågan under
år 2002.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att förslaget ändras i enlighet med nämndens önskemål och därefter
skickas till Webbmaster Fredrik Holm.

8.5 Fakultetsnämndens möten 2005
Förslag på mötestider för 2005 är:
Onsdagen den 2/2
Onsdagen den 16/3
Onsdagen den 25/5
Onsdagen den 28/9
Onsdagen den 23/11
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslaget ovan.

8.6 Fakultetsnämndens Instruktion och Tillämpningsföreskrifter
Inför att Jönköpings Högskola har tilldelats samhällsvetenskapligt och
humanistiskt vetenskapsområde krävs en revidering av texten i
Fakultetsnämndens Instruktion och Tillämpningsföreskrifter.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att Susanne Hansson reviderar Fakultetsnämndens Instruktion och
Tillämpningsföreskrifter och presenterar den nya texten vid
Fakultetsnämndens möte i november.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 november
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

Susanne Hansson

Högskolan i Jönköping

Protokoll

Fakultetsnämnden

2004-09-29
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Marie Larsson Linton
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Bo Malmberg
Ledamot

