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Per capsulam möte med Fakultetsnämndens presidium

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Dagordningen fastställs.
2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
att utse Marie Linton 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.

Bilaga 4.1

4.1 Universitetslektor i Företagsekonomi, särskilt Management Accounting /
Assistant professor in Business Administration, focused on Management
Accounting, IHH
The subject name Business Administration, focusing on Management
Accounting was decided on by the Faculty Board on 2003-05-13. The
following subject description was proposed and decided at that time.
Business Administration focused on Management Accounting is the study of
economic control systems, especially with regard to planning and organizational
problems. Topics studied are: budgeting and responsibility accounting; cost
accounting and transfer pricing; capital budgeting.
JIBS propose the following special advisors / academic evaluators:
-

Sten Jönsson, professor of Business Administration esp. Accounting and
Finance, Gothenburg Research Institute, Göteborg University, and
Nils Göran Olve, consulting professor at Economic Information
Systems, Department of Computer and Information, Linköping
University.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
5.

att godkänna förslagen på sakkunniga ovan.

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

5.1 Oavlönad docentur i nationalekonomi/ Economics, Dan Johansson, IHH
In 2001 Dan Johansson received his PhD from the Royal Institute of Technology in
Economics. His previous academic degree was from 1997 – Ekonomie licentiate from
Stockholm School of Economics.
Johansson’s CV currently includes 8 accepted or published articles in international journals and
several chapters in books with refereed contributions.
During the last two years Dan Johansson has started cooperating with several scholars at JIBS,
especially in the context of JIBS’ CECIS-research on “Innovation and Growth”. The
collaboration includes book projects, joint databases, and several research projects. The intense
interaction includes both senior researchers like P-O Bjuggren and Börje Johansson and a set of
doctoral students.
There are strong reasons to improve the possibilities of continuing this collaboration by having
Dan Johansson as a oavlönad docent/unpaid associate professor at jibs. Dan Johansson is
currently a researcher at Ratioinstitutet in Stockholm.
Proposal for special advisors:
-

Professor Bo Carlsson, Department of Economics, Case Western Reserve University, USA,
and
Professor David Audretsch, Max Planck Institute of Economics, Jena, Germany.

Fakultetsnämnden beslutade 2005-11-23:
-

att godkänna förslaget ovan.

Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

Bilaga 5.1

att begära in ett kompletterande sakkunnigutlåtande vad gäller Dan Johanssons
pedagogiska meriter. Detta på grund av att de sakkunniga ej tagit hänsyn till Dans
pedagogiska meritering (eller liknande), och eftersom han har skrivit ett par artiklar
tillsammans med den ena sakkunniga.

Presidiet godkände, efter förslag från sektionen för nationalekonomi på IHH,
Professor Åke E. Andersson som en extra, tredje sakkunnig.
Kompletterande handlingar angående Dan Johanssons har nu inkommit till
Presidiet från Professor Åke E Andersson.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Dan Johansson till oavlönad docent/Associate professor i
nationalekonomi/ Economics, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att
han håller en godkänd docentföreläsning, samt
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att be Dan Johansson inkomma med förslag till datum för en
docentföreläsning.

5.2 Oavlönad docentur i nationalekonomi/ Economics, Johan Klaesson, IHH
Se punkt 4.9:
Sakkunnigutlåtande gällande docent/Associate Professor in Economics, with special emphasis
on infrastructure and economic development har inkommit från professor Piet Rietveld, Free
university of Amsterdam och från professor Edward Bergman, Wirtschaftuniversität Wien.
Presidiet föreslår fakultetsnämnden:
-

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

Kommentar:
Eftersom ärendet rör en person som prövas för en docenttjänst skall ärendet nu övergå till ett
docentärende, se punkt 5.3 på dagordningen.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

Bilaga 5.2

att begära in en komplettering vad gäller Johan Klaessons pedagogiska meritering då
de sakkunniga inte tagit hänsyn till denna vid prövningen.

Kompletterande handlingar har inkommit till fakultetsnämndens presidium
med information om Johan Klaessons pedagogiska meriter.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

-

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Johan Klaesson till oavlönad docent/Associate professor i
nationalekonomi/ Economics, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att
han håller en godkänd docentföreläsning, samt
att boka tid för en docentföreläsning.

5.3 Oavlönad docentur i omvårdnad, Karin Enskär, HHJ
Skrivelse från Högskolan HHJ, 2006-10-23, angående Karin Enskärs ansökan om oavlönad
docentur i omvårdnad.
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för omvårdnad har tidigare beslutats av
fakultetsnämnden den 2000-05-29.
Ämnesbeskrivning:
Omvårdnad är ett kunskapsområde som innefattar såväl ett vetenskapligt, ämnesmässigt som
praktiskt perspektiv. Omvårdnad strävar efter att genom samverkan befrämja hälsa samt
identifiera, förebygga och bemästra ohälsa och dess konsekvenser.
Förslag på sakkunniga:
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Professor Venke Sörli, Senter for praktisk kunnskap, Högskolan i Bodö, och
Professor Mats Granlund, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete, HHJ

Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

Bilaga 5.3

att godkänna professor Venke Sörli som sakkunnig och
att be HHJ inkomma med ett nytt namn istället för Mats Granlund eftersom det skall
vara två externa bedömare vid docentprövning.

Förslag till ny sakkunnig istället för Mats Granlund har inkommit från HHJ:
-

Professor Bengt Fridlund, Institutionen för vårdvetenskap och socialt
arbete (IVOSA), Växjö universitet,

Fakultetsnämndens presidium 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 Martin Hugos disputation
Ansökan om att arrangera och genomföra disputation i ämnet pedagogiskt arbete vid HLK.
Doktoranden Martin Hugo har nu kommit så långt i sina forskarstudier att han avklarat sk
halvtidsseminarium och slutseminarium. Båda dessa genomförda med externt inbjudna
fackgranskande diskutander som är professorer från andra lärosäten. Efter samråd med dessa
bedömmer Professor Tomas Kroksmark att Hugos arbete nu är så långt kommet att det är klart
för disputation.
HLK ansöker nu om att få arrangera och genomföra disputation i ämnet pedagogiskt arbete,
den 9 mars 2007, kl. 09:15 i HLKs lokaler enligt
följande:
-

-

Disputand: Doktorand Marin Hugo, HLK
Opponent: Professor Glen Hultman, Linköpings universitet
Betygsnämnd: Professor Reidun Tangen, (specialpedagogik) Oslo Högskole, Norge,
Professor Jan Bengtsson, (filosofi och didaktik) Göteborgs universitet och Professor
Lennart Svensson, (pedagogik) Lunds universitet
Ordförande vid disputationen: Professor Tomas Kroksmark, HLK

Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

Bilaga 7.1

att godkänna förslagen ovan, och
att be HLK inkomma med intyg från opponenten från slutseminariet (om denne är
docent eller professor) om att Martin Hugos avhandlings-manuskript uppfyller kraven för
framläggning.

Information:
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Kompletterande handlingar har inkommit till fakultetsnämndens presidium
från Lennart Svensson, Professor i pedagogik vid Lunds universitet.
Därmed läggs ärendet till handlingarna.

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

Marie Linton
Adjungerad ledamot

