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Tid

Tisdagen den 13 december 2005

Plats

Per capsualm

Deltagare

Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus), Marie Larsson
Linton (sekreterare), Bo Malmberg (t.f. Prodekanus), Peter Nilsson, Örjan
Nilsson, och Olle Östklint

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 Adjungerad professor i Regional planering, med inriktning mot
centrumfunktion
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB planerar att anställa Janne
Sandahl som adjungerad professor vid IHH.
Janne Sandahl är adjungerad professor i regional planering med särskild
inriktning mot centrumfunktion vid KTH. Janne Sandahl sakkunnigprövning
för tjänsten vid KTH återfinns i bilagan. Den av KTH godkända
ämnesbenämningen för tjänsten är regional planering med särskild inriktning
mot centrumfunktion. Vid högskolan i Jönköping använder vi, i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter, oftast huvudämnet
och därefter en bestämning som inleds med särskilt… eller med inriktning
mot… En förändring av benämningen från regional planering med särskild
inriktning mot centrumfunktion till regional planering med inriktning mot
centrumfunktion, torde dock ej förändra innehållet i eller förståelsen för
benämningen.
Internationella Handelshögskolan föreslår fölande ämnesbeskrivning för
ämnesbenämningen Regional planering, med inriktning mot centrumfunktion:
Regional planering, med inriktning mot centrumfunktion innebär att studera och
forska kring samverkan mellan kommuner, fastighetsägare och verksamhetsidkare.
Tyngdpunkten ligger vid förändring av stadskärnor med bl.a. analyser av samspelet
mellan utbud och etableringar, inre och yttre tillgänglighet samt skilda
arbetsprocesser och organisation och skötsel.
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB hemställer, med hänvisning
till bifogade handlingar, att fakultetsnämnden:
-

godkänner ämnesbenämningen adjungerad professor i regional planering
med inriktning mot centrumfunktion, då detta är en vedertagen
benämning vid andra högskolor (i det här fallet KTH),
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godkänner ämnesbeskrivningen ovan, samt
med hänvisning till den sakkunnigprövning som skett vid KTH,
godkänner att Janne Sandahl utan ytterligare sakkunnigprövning kan
förordnas på ovanstående befattning.

Presidiet beslutar:
Bilaga 4.2

att godkänna förslagen ovan.

4.2 Adjungerad professor i nationalekonomi
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB planerar att anställa Ulf
Jacobsson som adjungerad professor i nationalekonomi vid IHH.
Ulf Jacobsson är adjungerad professor i nationalekonomi vid Umeå
Universitet. Sakkunnigprövning för en tjänst som adjungerad professor i
nationalekonomi har genomförts för Ulf Jacobsson vid universitetet i
Göteborg,
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB hemställer, med hänvisning
till bifogade handlingar, att fakultetsnämnden: med hänvisning till den
sakkunnigprövning som skett vid Göteborgs universitet, godkänner att Ulf
Jacobsson, utan ytterligare sakkunnigprövning, kan förordnas på ovanstående
befattning.
Presidiet beslutar:
-

att godkänna förslaget ovan.

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 Kristina Nyströms disputation
Kristina Nyström, Ph.D. Student, is now in the process of concluding her doctoral thesis
entitled ”Entry and Exit in Swedish Industrial Sectors”. She is planning to defend her
dissertation on march 10, 2006 at 10.00 am in B1014 (exB103). During her final seminar on
October 5, 2005, Professor David Storey from Warwick Business School, United Kingdom,
acted as her opponent. Professor Storey’s report on the dissertation is yet to come.
In the light of the above, we hereby request that the decision of the Research Committee be:
-

to approve that Kristina Nyström defends her dissertation on March 10, 2006
to recommend to the Faculty Board that Professor Dr. David B. Audretsch, Max
Planck Institute of Economics, Jena, Germany be appointed as faculty opponent
to propose members of the examining committee at a Presiding Committee meeting
later this year
to appoint Börje Johansson to act as Chairman during the dissertation.
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Fakultetsnämnden beslutade 2005-11-23:
-

att godkänna förslagen ovan och uppdra åt Presidiet att fatta beslut om ledamöterna i
betygsnämnden.

IHH föreslår att följande personer utses till ledamöter i Kristina Nyströms
betygsnämnd:
-

Professor Dino Martello, Ca’ Foscari University in Venice,
Professor Lars Hjalmarsson, Göteborgs universitet, och
Professor Åke E. Andersson, IHH

Presidiet beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan till ledamöter i betygsnämnd.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 1 februari 2006
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Benny Hjern
Dekanus

Marie Larsson Linton
Sekreterare

