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Tid

Onsdagen den 25 maj 2005 kl. 14.00

Plats

Mariedal, Fakultetsvillan

Närvarande

Kristina Artsberg, Anita Björklund, Anna Bärebring (studeranderepresentant),
Christina Chaib, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus),
Thomas Kroksmark, Marie Larsson Linton (sekreterare), Peter Nilsson, Örjan
Nilsson, Kurt Sandkuhl, Ghazi Shukur, Olle Östklint

Ej närvarande

Krister Bjerklin, Tomas Magnusson, Bo Malmberg (tf Prodekanus),Peter
Nilsson, Ingvar L Svensson, Tommy Öberg (prodekanus),

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Ärende 3.2 Inbjudan till rektor tas upp före ärende 3 på dagordningen.
Ärende 6.1 Ansökan om huvudämne i magisterexamen tas upp kl. 15.00
Efter ovan angivna ändring fastställdes dagordningen.

2.

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

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1.a, 3.1.b och
3.1.c

3.1 Presidieprotokoll
Protokoll från presidiets möten den 15 april, den 25 april och den 10 maj
2005.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att be om ett förtydligande i punkt 4.2 i presidieprotokollet från den
25 april vad gäller ämnesbeskrivningarna för de tre tjänsterna.
att, i efter ovan nämnda förtydligande, godkänna presidieprotokollen
ovan.

3.2 Inbjudan till rektor
Rektor Thomas Andersson har bjudits in till fakultetsnämndens möte den 25
maj 2005 kl. 14.00.
Syftet med inbjudan är att informera om fakultetsnämndens arbete samt att
Fakultetsnämnden ska få veta mer om rektors syn på samarbetet med

Högskolan i Jönköping

Protokoll

Fakultetsnämnden

2005-05-25

2

fakultetsnämnden.
Thomas Andersson berättade att många han träffar ser Högskolan i Jönköping
som speciellt och lockande. Det är en aktör man är nyfiken på som dock ej är
riktigt mogen ännu utan fortfarande befinner sig i ett utvecklingsstadium.
Thomas ser det som ytterst viktigt att satsa på kvalitet. Varje institution måste
hitta sin egen identitet och profil och däri hitta sin utvecklingskraft.
Han påpekade också att det ej är en belastning utan en klar tillgång att vi är en
stiftelsehögskola eftersom det ger oss ett handlingsutrymme att göra andra
saker än traditionella universitet.
Enligt Thomas måste vi slå vakt om höga kvalitetskrav vilket Fakultetsnämnden kan hjälpa till med. Detta kan bl.a. göras genom att specialisera,
fokusera och samverka med andra bra institutioner nationellt och
internationellt.
Thomas påpekade också vikten av en öppen anda med fortlöpande
information och nära samverkan mellan fakultetsnämnden och rektor.
Förankring, både på fakultetsnämndsnivå och på de fyra fackhögskolorna är
viktigt.
3.3 Forskardagen den 23 september
Benny Hjern informerar om forskardagen den 23 september 2005.
EU vill att vi ska ha en forskardag den 23 september 2005 över hela Europa.
På HHJ har man varje år Vetenskapens dag. År 2005 infaller denna dag den
12 oktober.
Fakultetsnämnden beslutar:
Fakultetsnämnden anser att det är lite kort varsel att göra något inför den 23
september men är generellt positiva till idén och kan tänka sig ett liknande
arrangemang i början av nästa år.
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 reglerteknik, ING
Skrivelse från ING, 2005-03-01, med hemställan, att Fakultetsnämnden fastställer
ämnesbenämningen reglerteknik, med medföljande ämnesbeskrivning inför internbefordran
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av Adam Lagerberg till universitetslektor efter avslutad doktorsexamen.
Ämnet är väletablerat vid landets tekniska högskolor varför prövning av ämnesbeteckningen är
uppenbart obehövlig. Som ämnesbeskrivning föreslås följande (hämtat från Uppsala
universitet):
Ämnet reglerteknik omfattar teori, metoder och teknik för studium av dynamiska system och deras
styrning. Det allmänna reglerproblemet är att styra ett givet system för att uppnå ett givet syfte med
hänsyn till störningar och olika tekniska begränsningar. Ämnet innefattar även modellerings- och
estimeringsproblem för dynamiska system.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade
förfarande som fastställts av fakultetsnämnden. Vi anhåller att fakultetsnämnden som
sakkunniga utser
-

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK
Örjan Nilsson, docent i fysik vid ING

Fakultetsnämnden beslutade 2005-03-16:
-

att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden (2005-05-02) från
Ann-Katrin Svensson och Örjan Nilsson inför rekrytering av universitetslektor i reglerteknik.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.2

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

4.2 Professor i inbyggda system, ING
Inlaga från Ingenjörshögskolan (2005-05-02) som avser att rekrytera docent
Peter Leisner som adjungerad professor i inbyggda system, inriktning
elektronikbyggsätt. Fakultetsnämnden har 1998-05-13 fastställt
ämnesbenämning och ämnesbeskrivning (med ändring 1999-09-08 från
”inbäddade” till ”inbyggda”).
Som sakkunniga föreslås
-

-

Professor Kouchi (G.Q) Zhang, verksam som Strategic Program
Manager vid Philips Semiconductors i Eindhoven och är professor vid
Delft University. Hans forskning behandlar bl.a. termisk och
termomekanisk tillförlitlighet vilket är centralt för den aktuella
professuren.
Professor Christofer Leygraf, KTH, är professor i korrosionsvetenskap
vid KTH och bl.a. ansvarig för civilingenjörsutbildningen i
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materialvetenskap. Hans forskning behandlar bl.a. korrosion vid
förhöjd temperatur, vilket också är väsentligt för den aktuella
professuren.
Professor Dag Stranneby. är professor i elektronikproduktion vid
Örebro universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen 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, samt
- studieplaner inom forskarutbildningen.

Bilaga 6.1

6.1 Ansökan om magisterämne i Industriell organisation och ekonomi, ING
Inlaga från Ingenjörshögskolan (2005-04-28) med hemställan att
Fakultetsnämnden härmed ger ING rätt att utfärda magisterexamen med djup
i Industriell organisation och ekonomi.
Högskolan i Jönköping har för närvarande rättighet att utfärda
kandidatexamen i samma ämne. Ämnesbeteckningen har tidigare godkänts av
Högskoleverket för magisterutbildning vid högskolan i Halmstad.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

7.

att godkänna förslaget ovan.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
7.1 Anna Blombäck’s doctoral thesis defense
Anna Blombäck holder of a master’s degree, is now in the process of concluding her doctoral
thesis entitled Supplier brand image, a catalyst for choice - Expanding the B2B brand discourse by
studying the role corporate brand image plays in the selection of subcontractors. She is planning to
defend his dissertation on Friday, 17 June 2005.
At her final seminar on Thursday, 10 December 2004, Professor Thomas Ritter from
Copenhagen Business School acted as opponent. Thomas Ritter’s report on the dissertation is
attached. Anna’s manuscript is in the final stages of being amended according to the
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suggestions raised at the final seminar. The manuscript is also being checked for language
issues.
In the light of the above, the department of EMM proposes that the Research Committee
and the Faculty Board approve:
-

-

-

Anna Blombäck defending her doctoral thesis Supplier brand image, a catalyst for
choice - Expanding the B2B brand discourse by studying the role corporate brand image
plays in the selection of subcontractors, on Friday, 17 June 2005.
Peter Naudé, Professor of Marketing, School of Management, University of Bath as
faculty opponent.
Helén Anderson, Professor of Marketing, Jönköping International Business School,
Lars-Åke Engblom, Professor of Media and Communications, Högskolan för
lärande och kommunikation i Jönköping, as members of the examining committee.
A third person is approached but has not yet answered. We therefore ask that the
decision concerning the third person of the examining committee be taken in the
preceding committee.
Professor Björn Axelsson, Professor of Marketing, Stockholm School of Economics,
to act as chairman during the dissertation.

Fakultetsnämnden beslutade 2005-03-16:
-

Bilaga 7.1

att godkänna förslaget ovan vad gäller fakultetsopponent och intern medlem i
betygsnämnden, och
att uppmana IHH att inkomma med två nya namn till betygsnämnden eftersom
majoriteten av ledamöterna i denna skall vara externa och båda de föreslagna
ledamöterna ovan är interna.

Inlaga från IHH (2005-04-28) med förslag på ytterligare två ledamöter i
betygsnämnden vid Anna Blombäcks disputation den 17 juni 2005.
Helén Andersson, JIBS utsågs vid mötet den 16 mars. Lars-Åke Engblom är ej
längre aktuell eftersom endast en av tre ledamöter i betygsnämnden kan vara
intern (d.v.s. tillhöra samma fakultet).
Följande två ledamöter föreslås ingå i betygsnämnden:
-

Virpi Havila, docent i företagsekonomi, Uppsala university, samt
Anna Dubois, docent i industriell marknadsföring, Chalmers Tekniska
Universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.2

att godkänna förslaget ovan.

7.2 Mattias Nordqvist’s dissertation defense
Mattias Nordqvist, holder of a master’s degree, is now in the process of
concluding his doctoral thesis entitled “Towards an understanding of the role of
ownership in strategizing: a symbolic interactionist perspective on family firms”.
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He is planning to defend his dissertation on Monday, 22 August 2005. At his
final seminar in January 2005, Associate Professor Lars Bengtsson, Lund
University, acted as opponent.
In the light of the above, the supervising committee (Leif Melin, Mona
Ericson and prof Richard Whittington, Oxford university) propose that
-

-

-

Mattias Nordqvist will defend his doctoral thesis “Towards an
understanding of the role of ownership in strategizing: a symbolic
interactionist perspective on family firms” on Monday 22 August
2005 at 13.15.
Professor Guido Corbetta, Business Administration, Bocconi
University will act as faculty opponent.
Professor Morten Huse, Business Administration, Norwegian School
of Management BI, Professor Rolf Lundin, Business Administration,
JIBS and Professor Maria Bengtsson, Business Administration, Umeå
university (not confirmed) will act as members of the examining
committee.
Professor Leif Melin, JIBS will act as chairman during the dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
8

att godkänna förslaget ovan.

8. Övriga frågor
8.1 Installation och promovering
Information:
Nästa installations- och promoveringshögtid äger rum den 23 september
2006.
Caroline Wigren har kontaktat en guldsmed som har fått i uppdrag att
designa en doktorsring speciellt för högskolan i Jönköping. Ringen skall vara
klar inför nästa års promovering.
Fakultetsnämnden behöver, inför nominering av hedersdoktorer, se över
tillämpningsföreskrifterna.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ge Presidiet i uppdrag att se över tillämpningsföreskrifterna vad
gäller utseende av Hedersdoktorer inför nästa möte den 28 september
2005.
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8.2 Adjungerad ledamot i Fakultetsnämnden
HHJ föreslår att Professor Birgitta Sidenvall ersätter Professor Tommy Öberg
som ledamot i Fakultetsnämnden under Tommy Öbergs frånvaro.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att utse Professor Birgitta Sidenvall till adjungerad ledamot i
Fakultetsnämnden enligt ovan.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 28 september
2005
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Marie Larsson Linton
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Olle Östklint
Ledamot

