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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 Ethel Brundin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Informationsärenden

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 Ledarskap och organisation, HHJ
Ovanstående lektorat som varit utannonserat med sista ansökningsdatum 1
augusti är avsett for undervisning och forskning i anknytning till
masterutbildningen i ledarskap och teamsamverkan i entreprenoriella
organisationer vid Hälsohogskolan. Antalet sökande till tjänsten är 4 behöriga
dvs. disputerade personer. Till sakkunniga föreslås två forskare inom det
aktuella ämnesområdet för lektoratet.
Förslag till sakkunniga:
- professor Terese Bondas, Institutionen for vårdvetenskap, Borås Högskola
som genomfört sin ledarskapsforskning inom hälso- och sjukvård.
- professor i socialt arbete Elisabet Cedersund, Hälsohögskolan.
Jäv föreligger ej för de sakkunniga gentemot de sökande.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att förslaget ej är könsneutralt och begär att en av kvinnorna utbyts mot en
man förslagsvis professor Tomas Müllern .
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Bilaga 4.2
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4.2 Kliniskt lektorat i biomedicinsk laboratorievetenskap, HHJ
Ansökan från HHJ angående sakkunnigprövning av sex sökande till ett Kliniskt
lektorat i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Hälsohögskolan.
Förslag till sakkunniga:
- professor Gunilla Nordin Fredriksson, professor vid Högskolan i Malmö,
och
- professor Gunnar Sandström, Karolinska Institutet, Stockholm.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna förslagen ovan.

4.3 Universitetslektor i Arbetsterapi, HHJ
Ansökan från HHJ angående sakkunnigprövning, enligt det förenklade
förfarandet, av Mathilda Björk, för ett lektorat i arbetsterapi vid HHJ,
Högskolan i Jönköping
Förslag till sakkunniga:
-

Professor Mats Granlund, psykologi/Handikapvetenskap, ABS, HHJ, och
Docent Anita Björklund, arbetsterapi, AFR, HHJ

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2008-06-18:
-

att godkänna de två sakkunniga ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga, Professor Mats
Granlund och Docent Anita Björklund.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att sakkunnigprövning har skett, enligt det förenklade förfarandet, i enlighet
med fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

5.

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

Bilaga 5.1

5.1 Docent i pedagogik, Christina Chaib, HLK
Ansökan från Christina Chaib, universitetslektor i pedagogik om att sakkunnigprövas för en
docentur i pedagogik vid Högskolan i Jönköping.
Förslag till sakkunniga:
- Solveig Hägglund, professor i pedagogik, Karlstads universitet, samt
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Jerry Rosenqvist, professor i pedagogik, Högskolan i Kristianstad.

Fakultetsnämnden beslutade 2008-02-06:
-

att godkänna förslagen ovan.

Christina Chaib lämnade rummet när beslut fattades i denna fråga.

De två sakkunnigutlåtandena från professorerna Solveig Hägglund, Karlstad
universitet och Jerry Rosenqvist Högskolan i Kristianstad har inkommit till
fakultetsnämnden och båda tillstyrker antagning som oavlönad docent.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

-

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Christina Chaib till oavlönad docent i pedagogik vid Högskolan
i Jönköping, villkorat att hon håller en godkänd docentföreläsning, samt
att Christina Chaib erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts, torsdagen den 4 september, kl. 1516, med titeln ” Vuxenpedagogikens utmaningar - två perspektiv!”.
Ethel, Kurt och Per utses av fakultetsnämndens presidium att närvara
vid docentföreläsningen.

Christina Chaib lämnade rummet när beslut fattades i denna fråga.
6

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

7.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.

8

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Bestämmelser för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Jönköping
Beslut:
Utsänd bearbetning av Högskolan i Jönköpings regler för utbildning på
forskarnivå (tidigare Bestämmelser för doktorsexamen och licentiatexamen)
diskuterades och smärre ändringar i förslaget genomfördes varefter presidiet
godkände förslaget. (se bilaga)
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8.2 Utseende av representanter för fakultetsnämnden inför Högskoleverkets
platsbesök den 16 september.
Fakultetsnämndens presidium utsåg följande personer att representera
nämnden:
Susanne Hansson, Birgitta Sidenvall (suppl Bo Malmberg), Per Askerlund
(suppl Christina Chaib), Ethel Brundin, Kurt Sandkul (suppl Ingvar Svensson),
Peter Nilsson (suppl Tomas Magnusson).
Nästa möte med fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 september 2008,
kl 14.00 på Mariedal.
Presidiets sista möte äger rum den 15 september 2008 kl. 11.45 i B4221
Susanne Hansson
Justerat av:

Birgitta Sidenvall
Prodekanus

Ethel Brundin
Ledamot

