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1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Dagordningen fastställs.
2.

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

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Presidieprotokoll
Protokoll från presidiets möte den 28 april 2006.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna presidieprotokollet ovan.

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 Internationell skatterätt/ Adjunkt professor in
International Tax law, IHH
Jönköping International Business School is planning to recruit Hubert
Hamaekers as adjunct professor in International Tax Law / Internationell
skatterätt.
In 1993, Hubert Hamaekers became Professor of International Tax Law at the
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University of Nijmegen. Professor Hamaekers was a member of the OECD
Committee on Fiscal Affairs for many years, as well as a member and chairman
of the OECD Working Party on transfer pricing and multinational enterprises.
He was the chief executive of the International Bureau of Fiscal
Documentation and a member of the Permanent Scientific Committee of IFA
between 1985 and 2004. Since the founding of the European Association of
Tax Law Professors in 1999 Prof. Hamaekers has been the executive secretary.
Jönköping International Business School proposes the following subject
description for the subject name International Tax Law (Internationell
skatterätt):
International Tax Law (Internationell skatterätt) covers taxation of individuals
and enterprises carrying out taxable transactions or otherwise fulfilling the
prerequisites of taxation in more than one single jurisdiction. International Tax
Law deals with national provisions related to cross-border business, international
conventions related to taxation and European Union fiscal law.
Jönköping International Business School refers to Professor Hubert
Hamaekers’ extended experience as professor and proposes that the Faculty
Board decides as follows:
-

The subject name will be adjunct professor of International Tax Law /
Internationell skatterätt, which is a subject name used by universities in
Sweden as well as abroad.
The subject description will be as written above.
Professor Hubert Hamaeker has been professor of international Tax
law since 1993 at the University of Nijmegen in the Netherlands so no
further evaluation should be necessary.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.2

att godkänna att sakkunnigprövning ej behövs eftersom Professor
Hamaeker har varit professor i internationell skatterätt i Holland i över
tio år.

4.2 Assistant professor in American Studies, IHH
Björn Kjellander, who is a lecturer in Business English at JIBS has recently got
his Ph.D. degree in American Studies at the University of Sussex. The title of
his thesis is “Building American Entrepreneurs: Male commercial selves and
the road to success in the US 1873-1914”. JIBS is anxious to take this
opportunity to strengthen the links between research and teaching within the
language department by converting Kjellander’s present position as Lecturer
into a position as Assistant Professor.
The subject name is well known and established internationally and Uppsala
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University has just advertised a position as Post-Doctoral Fellow in North
American Studies/Forskarassistent i Nordamerikastudier
Jönköping International Business School proposes the following subject
description for the subject name American studies:
American studies involves interdisciplinary research in the field of North American
society and culture, specifically economic history, politics and literature. It comprises
inter-disciplinary analyses of business in a wider sense, with a focus on North
American business and intercultural understanding.
Översättning:
Ämnet Nordamerikastudier (American studies) avser interdisciplinär forskning
inom området Nordamerikas samhällsförhållanden och kultur, särskilt dess
ekonomiska historia, politik och litteratur. Ämnet omfattar interdisciplinär analys
av företagande i en vidare mening, med fokus på nordamerikanskt företagande och
interkulturell förståelse.
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic
evaluators:
-

Rolf Lundén, Professor in English at Uppsala University and
Mari-Ann Berg, Associate Professor in English at Jönköping
University.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.3

att godkänna förslagen ovan.

4.3 Universitetslektor i produktionssystem, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan (2006-02-07) avseende Glenn Johanssons internbefordran till
universitetslektor i produktionssystem. Fakultetsnämnden har tidigare godkänt
ämnesbenämningen (2003-11-19) produktionssystem med följande 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.
Förslag till sakkunniga för den aktuella rekryteringen:
-

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

Fakultetsnämnden beslutade 2006-04-06:
-

att godkänna förslagen ovan.
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Sakkunnigutlåtanden har inkommit från Professor Mats Jackson, Mälardalens
högskola samt docent Ann-Katrin Svensson, HLK.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.4

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

4.4 Professor i psykologi med inriktning mot funktionshinder, intervention
och hälsa, HHJ/HLK
Hälsohögskolan planerar anställa Mats Granlund som professor i psykologi med
inriktning mot funktionshinder, intervention och hälsa.
Mats Granlund har tidigare sakkunnigprövats för en professorstjänst i
psykologi med inriktning mot funktionshinder, intervention och hälsa vid
Mälardalens högskola. Mats Granlunds sakkunnigprövning för tjänsten vid
Mälardalens högskola återfinns i bilagan.
Hälsohögskolan föreslår att presidiet beslutar om ämnesbeskrivning för
ämnesbenämningen psykologi med inriktning mot funktionshinder, intervention
och hälsa med följande ämnesbeskrivning:
I ämnet psykologi med inriktning mot funktionshinder, intervention och hälsa
studeras aspekter av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos människor med
funktionshinder eller andra problem som gör att de är i behov av särskilt stöd. Med
välbefinnande avses i första hand vardagsfungerande och delaktighet. Studierna
utgår från att delaktighet och vardags-fungerande är multidimensionella fenomen
som kan se olika ut beroende på enskilda individers livssituation. Delaktighet och
vardagsfunktion måste därför studeras med metoder som kan hantera komplexitet
och förändring i fungerande över tid. Arbetet för att förbättra människors
vardagsfungerande och delaktighet utgår ifrån att intervention kräver att flera
åtgärder kombineras och individualiseras samt att samspel är grunden i all
intervention. Systemteori är den teoretiska basen i studierna.
Hälsohögskolan hemställer, med hänvisning till bifogade handlingar, att
Fakultetsnämnden:
-

-

godkänner ämnesbenämningen psykologi med inriktning mot
funktionshinder, intervention och hälsa då detta är en vedertagen
benämning vid andra högskolor (i det här fallet t.ex. vid Mälardalens
högskola),
godkänner ämnesbeskrivningen för benämningen, samt
med hänvisning till den sakkunnigprövning som skett vid Mälardalens
högskola, godkänner att Mats Granlund utan ytterligare
sakkunnigprövning kan förordnas på ovanstående befattning.
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.5

att godkänna ämnesbenämningen, samt
att Mats Granlund utan ytterligare sakkunnigprövning kan förordnas
på ovanstående befattning, samt
att återremittera ämnesbeskrivningen och be HHJ inkomma med en
kortare version.

4.5 Förtydligande angående sakkunnigprövning samt genderperspektiv
Fakultetsnämnden beslutar efter diskussion under tidigare punkter på dagordningen följande:
-

Vid alla sakkunnigprövningar skall båda könen vara representerade om detta inte är
omöjligt p.g.a. att det inte finns kvinnor respektive män att tillgå inom ämnet i fråga.
Fakultetsnämnden har tidigare ansett att detta är underförstått och vedertagen praxis,
men har nu beslutat att detta skall framgå av t.ex. tillämpningsföreskrifterna.

-

Om en fackhögskola eller ett ämne bjuder in sökande till en utlyst tjänst för att träffa
sektionen och ha en första pratstund under sakkunnigprocessens gång, d.v.s. innan de
sakkunniga avgett sitt yttrande, bör alla sökande bjudas in på samma villkor.

Bilaga 4.5 innehåller förslag till ändringar i tillämpningsföreskrifterna i enligt
med förslaget ovan.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.6

att godkänna det föreslagna tillägget till tillämpningsföreskrifterna
2.4.6.b enligt följande, ”att fakultetsnämnden vid tillsättning av
sakkunniga bör ta hänsyn till ett genusperspektiv d.v.s. båda könen bör
vara representerade bland de sakkunniga.”

4.6 Universitetslektor i informationsteknik, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan (2006-05-23) avseende rekrytering av
universitetslektorer i informationsteknik. Fakultetsnämnden har tidigare
(2001-12-13) godkänt ämnesbeteckningen Informationsteknik, särskilt
medieteknik för en professur vid ING och vi anser att den nu aktuella
ämnesbeteckningen utan speciell inriktning ej behöver prövas. Beteckningen
är vedertagen vid universitet och högskolor.
För den nu aktuella anställningen av universitetslektorer föreslås härmed
följande ämnesbeskrivning:
Informationsteknik omfattar det vetenskapliga studiet av informationscentrerade
programvarusystem för datainsamling samt bearbetning, syntes och kommunikation
av text, ljud och bild.
Förslag på sakkunniga:
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Professor Henrik Eriksson, IDA, Linköpings Tekniska Högskola,
Docent Ann-Katrin Svensson, HLK

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.7

att godkänna förslagen ovan.

4.7 Universitetslektor i Svenska språket, HLK
Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation (2006-05-23)
avseende rekrytering av universitetslektor i Svenska språket. HLK hemställer
härmed om att fakultetsnämnden fastställer ämnesbenämningen Svenska
språket, med ämnesbeskrivningen:
Svenska språket avser det vetenskapliga studiet av svenskans struktur och
användning. I detta ingår fonetik, grammatik, retorik, semantik, språklig
förändring, språksociologi, språkvård, stilistik, textlingvistik, svenska som andra
språk samt språkinlärning och ämnets didaktik.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.8

att godkänna förslagen ovan.

4.8 Adjungerad professor i Nationalekonomi, särskilt entreprenörskap och
innovationer / Economics with special focus on Entrepreneurship and
innovation, IHH
Skrivelse från Internationalla Handelshögskolan (2006-05-22) avseende
rekrytering av Dr. Piero Formica som adjungerad professor i Nationalekonomi,
särskilt entreprenörskap och innovationer / Economics with special focus on
Entrepreneurship and innovation, med följande ämnesbeskrivning:
Economics with special focus on Entrepreneurship and innovation is a crossdisciplinary research area. Economics of innovation comprise analyses of how
economy develops and changes in structure as a result of product and process
innovations. It also focuses on interactivity in innovation systems, characterized by
collective learning and communication externalities. Entrepreneurship in the
current context emphasizes the role of entrepreneurial behaviour in innovation
activities.
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB hemställer, med hänvisning
till bifogade handlingar, att Fakultetsnämnden:
-

godkänner ämnesbenämningen adjungerad professor i Nationalekonomi,
särskilt entreprenörskap och innovationer / Economics with special focus
on Entrepreneurship and innovation,
godkänner ämnesbeskrivningen ovan, samt
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med hänvisning till Dr. Piero Formica långa erfarenhet och mångåriga
tjänstgöring som professor vid andra universitet bl.a. i Italien, godkänner
att ytterligare sakkunnigprövning ej är nödvändig för att Dr. Piero Formica
skall kunna förordnas på ovanstående befattning.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.9

att godkänna förslagen ovan.

4.9 Professor i åldrandeforskning (gerontologi), HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan (2006-05-24) med hemställan, att
Fakultetsnämnden fastställer ämnesbenämningen åldrandeforskning
(gerontologi)inför rekrytering av professor. Ämnesbenämningen är vedertagen
och används vid Linköpings universitet. Vidare anhåller HHJ att
Fakultetsnämnden fastställer tillhörande ämnesbeskrivning.
Ämnesbeskrivning:
Åldrandeforskning/gerontologi är vetenskapen om åldrandet i ett mångvetenskapligt
och livslångt utvecklingsperspektiv. Åldrande och åldrandeförändringar är mycket
komplexa fenomen och gerontologin hämtar teorier och kunskaper bl.a. från
samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner. Gerontologisk forskning vill
kartlägga åldrandet och beskriva de förändringar som sker med stigande ålder, söka
kunskap om vilka mekanismer som styr individers åldrande och hur dessa samverkar
med den yttre miljön. Gerontologin vill alltså förstå åldrandet och äldres roll i
samhället och samhällsutvecklingen samt bidra till utvecklad service, omsorg och
sjukvård för äldre.
Förslag på sakkunniga:
-

Bertil Steen, professor emeritus, geriatrik, Göteborgs universitet,
Per-Gunnar Edebalk, professor, socialt arbete, Lunds Universitet, samt
Stina Johansson, Professor med inriktning mot social omsorg, Socialt
arbete, Umeå universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.10

att godkänna ämnesbenämningen och förslagen på sakkunniga ovan,
samt
att återremittera ämnesbeskrivningen och be HHJ inkomma med en
kortare variant där det klarare framgår om åldrandeforskning och
gerontologi är samma sak eller del av varandras ämnen.

4.10 Professor i arbetsterapi, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan (2006-05-24) med hemställan, att
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Fakultetsnämnden utser sakkunniga inför rekrytering av professor i arbetsterapi.
Ämnesbeskrivning för ämnesbenämningen arbetsterapi har tidigare godkänts av
fakultetsnämnden (2001-04-17) enligt följande:
I ämnet arbetsterapi studeras det mänskliga görandet så som det uttrycks i socialt
och kulturellt definierade aktiviteter. Dessa aktiviteter återfinns i vardagliga sysslor,
arbete, fritid och lek. Studierna syftar till att förstå och förklara individens
aktivitetsutförande vid såväl hälsa som ohälsa. Arbetsterapiämnet kan bidra till
förståelse för hur individens resurser för egenaktivitet kan användas i terapeutiskt
syfte med målet att stimulera till hälsa, välbefinnande och upplevelse av mening i
tillvaron.
Förslag på sakkunniga:
-

Gunnar Grimby, professor emeritus, rehabiliteringsmedicin, Göteborgs
universitet,
Axel Fugl-Meyer, professor, rehabiliteringsmedicin, Uppsala universitet,
samt
Birgitta Bernspång, professor, arbetsterapi, Umeå universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.

5.

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

Bilaga 5.1

5.1 Oavlönad docentur i Företagsekonomi/Business Administration, Helen Ahl
Application from Helene Ahl, Research Fellow at Encell, Jönköping University, to be promoted
to (unpaid) Associate Professor in Business Administration.
Helene Ahl took her PhD at JIBS in 2002 with a dissertation combining the field of
entrepreneurship with a gender perspective on the entrepreneur.
Her research beyond the PhD project has been in major subfields of business administration,
dealing with basic issues in organization theory such as learning, motivation and empowerment.
Her knowledge and interest in gender issues is an important resource for JIBS. Most of her
research implies an application of the discourse analysis methodology, supplementing the more
traditional empirical research at JIBS in a fruitful way.
In support of Helene Ahl’s application JIBS and the Department of Entrepreneurship,
Marketing and Management suggest the following special advisors:
-

Professor Eero Vaara, Business Administration, Swedish School of Business Administration
and Economics, Helsinki
Professor Elisabeth Sundin, Business Administration, Linköping University

Fakultetsnämnden beslutade 2005-11-23:
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att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtanden har inkommit från Professor Eero Vaara, Swedish School
of Business Administration and Economics, Helsinki och från Professor
Elisabeth Sundin, Linköping University.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 5.2

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Helene Ahl till oavlönad docent/Associate professor i Business
Administration, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att hon håller en
godkänd docentföreläsning, samt
att Helene Ahl erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning med titeln "Motivation theory reconsidered" har
genomförts den 16 juni kl. 10.00 i sal Hc113 på HLK.

5.2 Oavlönad docentur Jörgen Lindh, IHH
Application from Jörgen Lindh, Assistant professor in Informatics, Jönköping
University, to be promoted to (unpaid) Associate Professor in Informatics.
Jörgen Lindh received his PhD in informatics from Lund University in 1993.
The title of his doctoral thesis was “Computer Assisted Learning in Schools –
possibilities and problems”. Since 1997 he holds a position as assistant professor
at JIBS. He has through his whole academic career been interested in use of
ICT, the effects of computer use in schools and nowadays also E-Government.
In support of Jörgen Lindh’s application JIBS and the Department of
Informatics suggest the following special advisors:
-

Åke Grönlund, professor of Informatics at Örebro University, and
Benkt Wangler, professor, School of Humanities and Informatics,
University of Skövde.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 5.3

att godkänna förslagen ovan.

5.3 Unpaid Associate Professor (oavlönad docent) in Business Administration,
focused on Business Logistics and Supply Chain Management
Thomas Johnsen, PhD, is a Lecturer at the Centre for Research in Strategic Purchasing &
Supply, University of Bath School of Management, UK, and Assistant Professor in Business
Administration at JIBS. The department of EMM proposes that he should be evaluated for an
(unpaid) Associate Professorship / oavlönad docentur in Business Logistics and Supply Chain
Management.
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The subject name and subject description for Business Logistics and Supply Chain
Management was decided on at the Faculty Board meeting 2006-02-01.
Subject description:
Business logistics and supply chain management incorporate management of supply chains consisting
of interrelated organisations and logistics flows for producing and service firms. This includes
organisations both directly and indirectly involved in the supply chain. Business logistics and supply
chain management refer to the development of efficient and effective supply chains and their effects
on the organisations, markets and society with focus on dynamics and change processes, and logistics
flows.

The new proposed subject name is Business Administration, focused on
Business Logistics and Supply Chain Management. The same subject
description as before is proposed for the new subject name.
JIBS asks that the Presiding Committee for the Faculty Board can appoint two
evaluators for the position.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna den ändrade ämnesbenämningen och medföljande
beskrivning, samt
att godkänna att presidiet kan fatta beslut om sakkunniga.

6

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

Bilaga 6.1

6.1 Huvudämne i forskarutbildning
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-03-29, med ansökan om examensrätt för filosofie
doktorsexamen i följande huvudämnen: arbetsterapi, omvårdnad, oral hälsa och socialt arbete.
Ansökan inlämnas, enligt HHJ, för information och kommentar.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-04-06:
-

att inrätta forskarutbildning inom de vedertagna ämnena omvårdnad och oral hälsa
inom vilka alla de krav fakultetsnämnden ställer är uppfyllda,
att fakultetsnämnden är positiva till forskarutbildning inom arbetsterapi och socialt
arbete men eftersom det idag saknas professorer inom ämnena kan forskarutbildning
ej bedrivas vid högskolan innan dessa tjänster är tillsatta, samt
att godkänna studieplanerna för forskarutbildningsämnena omvårdnad och oral hälsa.

Presidiet gav vid sitt möte den 23 maj 2006 Birgitta Sidenvall i uppdrag att
inkomma med kompletterade handlingar i ärendet inför fakultetsnämndens
möte den 31 maj 2006.
Hälsohögskolan har med hänvisning till beslutet i fakultetsnämnden, 2006-04-
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06 p 6.2 (se ovan), angående ansökan om examensrätt för filosofie
doktorsexamen i ämnena arbetsterapi, omvårdnad, oral hälsa och socialt arbete
inkommit med kompletterande handlingar.
Ämnena arbetsterapi, omvårdnad och oral hälsa hör till ämnesområdet
vårdvetenskap, som i vårt land finns såväl inom det medicinska
vetenskapsområdet som inom det samhällsvetenskapliga. Vid de högskolor, som
har ämnet vårdvetenskap som forskarutbildningsämne, handleder de anställda
professorerna doktoranderna oavsett vilken yrkestillhörighet de har eftersom
ämnena forskningsmässigt ligger nära varandra.
Inom ämnet socialt arbete finns idag en heltidsanställd professor, en docent och
två lektorer (se bilagd ansökan). Dessutom föreligger två ansökningar till
ytterligare en utlyst professorstjänst inom ämnet.
Hälsohögskolan hemställer därför att fakultetsnämnden:
- beslutar inrätta forskarutbildningsämnet arbetsterapi vid
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping villkorat att en heltidsprofessor
i ämnet arbetsterapi anställs inom två år, samt
- godkänner studieplanen för ämnet arbetsterapi.
- beslutar inrätta forskarutbildningsämnet socialt arbete vid
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping villkorat att ytterligare en
heltidsprofessor i ämnet socialt arbete anställs inom två år, samt
- godkänner studieplanen för ämnet socialt arbete.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.

Kommentar:
Detta innebär att Hälsohögskolan nu har forskarutbildning inom gerontologi
med samhällsvetenskaplig inritning, omvårdnad, oral hälsa, arbetsterapi
(villkorat enligt ovan) och socialt arbete (villkorat enligt 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 Carlo Salvatos disputation
Carlo Salvato (751102-8982), holder of a master’s degree, is planning to
defend his dissertation “Micro-Foundations of Organizational Adaptation, A
Field Study in the Evolution of Product Development Capabilities in a Design
Firm” on Thursday, 29 June 2006.
At his final seminar on 28 March, 2006, Professor Ivo Zander from Uppsala
University acted as opponent. His report on the dissertation is attached.
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Carlo’s manuscript has been amended according to the suggestions raised at
the final seminar and in the report.
In the light of the above, the department of EMM proposes that the Research
Committee and the Faculty Board approve:
-

-

-

Carlo Salvato defending his doctoral thesis “Micro-Foundations of
Organizational Adaptation, A Field Study in the Evolution of Product
Development Capabilities in a Design Firm” on Thursday, 29 June
2006.
Nicolai J. Foss, Professor, Copenhagen Business School as faculty
opponent.
Allan T Malm, Professor, Lund University, Ivo Zander, Professor,
Uppsala University, and Johan Wiklund, Professor, Jönköping
International Business School, as members of the examining
committee.
Professor Leif Melin, Professor, Jönköping International Business
School, to act as chairman during the dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.2

att godkänna förlagen ovan.

7.2 Urban Gråsjös disputation
Urban Gråsjö, Ph.D. Student, is now in the process of concluding his doctoral
thesis entitled ”Spatial Spillovers of Knowledge Production – An Accessibility
Approach”. He is planning to defend his dissertation on September 13th,
2006 at 10.00 am in B1014 (exB103). During his final seminar on January
27th, 2006, Associate Professor Attila Varga from the University of Pecs,
Hungary acted as his opponent. Associate Professor Varga’s report on the
dissertation is attached.
In the light of the above, we hereby request that the decision of the Faculty
Board be:
-

to approve that Urban Gråsjö defends her dissertation on September
13th, 2006
- to recommend to the Faculty Board that Professor Zoltan Acs, George
Mason University, Fairfax, USA be appointed as faculty opponent
- to recommend to the Faculty Board that Professor John Dewhurst,
University of Dundee, UK, Associate Professor Rosina Moreno, IREA,
University of Barcelona, Spain, and Professor Ulf Jakobsson, JIBS be
members of the examining committee.
- to appoint Charlie Karlsson to act as Chairman during the dissertation.
Fakultetsnämnden beslutar:
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att godkänna förlagen ovan.

8

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Ramavtal
Fakultetsnämnden har fått i uppdrag att se över det ramavtal som skall ligga till
grund för samverkan mellan högskolor i sydvästra Sverige.
Fakultetsnämnden föreslog följande justeringar i avtalstexten:

8.2 Lathund/checklista för sakkunniga och arbetssökande vid anställning och
befordran av disputerade lärare och forskare
Den lathund/checklista för sakkunniga och arbetssökande vid anställning och
befordran av disputerade lärare och forskare som fakultetsnämnden arbetade med
för ett år sedan bör nu färdigställas.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ge presidiet i uppdrag att inkomma med en reviderad version till
mötet i september.

8.3 Researcher’s Night den 22 september 2006
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att HJ inte skall engagera sig i Researcher’s Night eftersom denna
kolliderar med installations- och promoveringshögtiden vid högskolan.
Dessutom infaller den akademiska fredagen, då hedersdoktorerna håller
sina föreläsningar, den 22 september.

8.4 Fakultetsmöten i Fakultetsvillan
Förslag:
Vad anser fakultetsnämnden om att utnyttja fakultetsvillan, Mariedal, till att en
till två gånger per termin ha öppet hus för fakultetens medlemmar med syfte att
mötas i samma anda som på fakultetskonferensen?
Lätta förfriskningar med buffé och lite vin kunde serveras till självkostnadspris
eller sponsrat av fakultetsnämnden eller liknande.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att dekanus tar fram ett koncept för dessa akademiska möten inför
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fakultetsnämndens möte i september.
Nästa möte med Presidiet äger rum den 14 juni 2006 kl. 10.00 i rum B4221.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 20 september
2006 kl. 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.
Övriga möten under året: Onsdagen den 29 november kl. 14.00

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

Krister Bjerklin
Ledamot

