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ordförande), Örjan Nilsson, Marie Pettersson (sekreterare), Tommy Öberg
(prodekanus), Olle Östklint
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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.
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 beslutade 2004-09-29:
-

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

Hans Albin Larsson deltog i mötet och presenterade ämnet samhällskunskap
för Presidiets ledamöter.
Fakultetsnämndens Presidium beslutar:
-

-

Bilaga 6.2

att be Hans Albin Larsson att till Presidiet inkomma med ytterligare
information angående lärarkompetens och kontinuitet i såväl
utbildningen som på lärarsidan.
att Presidiet kan ta ett Per Capsulam-beslut i ärendet när alla
handlingar har inkommit.

6.2 Health Promotion and Health Education som huvudämne i magisterexamen, HLK
Med hänvisning till bilagda inlagor anhåller Högskolan för lärande och
kommunikation härmed om att fakultetsnämnden inrättar Health Promotion
and Health Education som huvudämne i magisterexamen.
Ämnesbeskrivning i svensk översättning:
”Health promotion” avser hälsobefrämjande aktiviteter som syftar till att öka
människans kontroll över sin hälsa och de faktorer som påverkar densamma.
”Health Education” avser undervisning och didaktik med inriktning på sådana
aktiviteter och faktorer.
HLK har, bl.a. via Skolverket och Folkhälsoinstitutet, varit engagerat i det
europeiska nätverket för hälsofrämjande skolor (ENHPS) som stöds av bl.a.
EU-kommissionen, WHO och Europarådet. Genom detta engagemang har
HLK etablerat kontakter inom områdena Hälsa och Lärande med ett antal
universitet, framför allt i Europa.
EU-kommissionen har nyligen inrättat programmet Erasmus Mundus för den
högre utbildningen inom EU. Programmet, som f.f.a. riktar sig mot tredje
land, d.v.s. alla länder som inte är medlemmar eller på något sätt associerade
till EU, utgår från bl.a. Bolognaprocessen och Lissabondeklarationen och har
som huvudsyfte att stärka kvaliteten och den internationella attraktiviteten hos
universitet och högskolor inom EU.
Jörgen Svedbom deltog i mötet och presenterade den påtänkta
magisterutbildningen för Presidiets ledamöter.
Fakultetsnämndens Presidium beslutar:

Högskolan i Jönköping

Protokoll

Fakultetsnämndens Presidium

2004-10-19

-

-

3

att be Jörgen Svedbom att till Presidiet inkomma med ytterligare
information angående lärarkompetens och kontinuitet i såväl
utbildningen som på lärarsidan.
att Presidiet kan ta ett Per Capsulam-beslut i ärendet när alla
handlingar har inkommit.

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