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Tid

Onsdagen den 20 september 2006 kl. 14.00

Plats

Mariedal, Fakultetsvillan

Närvarande

Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus), Peter Nilsson, Örjan
Nilsson,

Ej närvarande

Birgitta Sidenvall (prodekanus) och Olle Östklint

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Dagordningen fastställs.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
att utse Örjan Nilsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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.

8

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Förslag till ändringar i fakultetsnämndens instruktion
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 8.2

att ge Susanne Hansson i uppdrag att överlämna presidiets förslag till
justeringar i fakultetsnämndens nya instruktion till HJs utvecklingschef ,
Helena Streijffert.

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.
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En reviderad version kommer att distribueras via e-post under tisdagen.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20:
-

att göra de vid mötet föreslagna ändringarna och inhämta kommentarer från Rektor.

En ny version av ovan nämnda dokument är nu på remiss till de fyra bolagen.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 8.3

att fakultetsnämnden skall se över förslaget ytterligare en gång då
remissomgången är avslutad.

8.3 Anställningsformer vid HJ
Rektors lista med anställningsformer vid HJ behöver uppdateras. Vi behöver definiera
skillnaderna mellan adjungerade professorer och gästprofessorer samt lägga till
forskarassistenttjänster till listan.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-02-01:
-

att Susanne Hansson kompletterar den befintliga listan med den information som
saknas.

I rektorsbeslutet från den 14 februari 2002 anges anställningsformen forskare som en oskyddad
titel vid högskolan. Denna likställs med den statliga anställningsformen forskarassistent.
I samma rektorsbeslut definieras att adjungerad professor etc. indikerar att innehavaren är
knuten till högskolan på deltid, vilket med en dylig definition skulle inkludera både
adjungerade professorer (etc.) och gästprofessorer (etc.) som definieras i högskolelagen.
Fakultetsnämnden beslutade 060406:
-

att rektorsbeslutet innehåller den information som behövs och därmed finns ingen
anledning att inkomma med förslag till kompletteringar.

2006-06-14
Vid mötet med presidiet togs diskussionen om anställningsformen gästprofessor upp igen och
presidiet hänvisade till beslutet från fakultetsnämndens möte den 6 april där benämningen
adjungerad professor även anses täcka in gästprofessor.
Gästprofessor blandas lätt ihop med en Visiting professor (eller liknande) d.v.s. en professor
som bara är på besök under en kortare tid (mindre än två år) och som ej tillhör fakulteten.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-09-20:
-

att be rektor om ett nytt beslut angående anställningsformer i linje med det tidigare
beslutet av Clas Wahlbin.

Information:
Rektor har gett Roy Holmberg i uppdrag att se över anställningsformerna vid
HJ.
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Nästa möte med Presidiet äger rum den 21 november 2006 kl. 12.00 i rum
B4221.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 29 november
2006 kl. 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

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

Örjan Nilsson
Ledamot
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