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Tid

Måndagen den 15 september 2008 kl. 11.45

Plats

B4221

Närvarande

Ethel Brundin, Susanne Hansson (handläggare), Peter Nilsson, Kurt Sandkuhl,
Birgitta Sidenvall (prodekanus),

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Dagordningen fastställs.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att utse Kurt Sandkuhl 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 Professor of Entrepreneurship (Företagsekonomi, ssk entreprenörskap),
JIBS
Jönköping International Business School has recruited Professor Bengt
Johannisson as Professor of Entrepreneurship with a 20 % position at JIBS.
Professor Bengt Johannisson became PhD in Business Administration at
Gothenburg University in 1981 and Professor of Management at Roskilde
University in 1989. During 1989-2000 he was professor of Entrepreneurship
and Business Development at both Lund and Växjö University and after 2000
he was professor at Växjö University within the same subject. He was the
initiator and coordinator of the entrepreneurship program at Växjö University
between 2001-2005.
The subject name Entrepreneurship or Företagsekonomi, ssk entreprenörskap
was decided by the Faculty Board on 5 December 1995.
Jönköping International Business School refers to Professor Bengt
Johannissons’ extended experience as professor and proposes that the Faculty
Board decides as follows:
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The subject name will be Professor of Entrepreneurship
(Företagsekonomi, ssk entreprenörskap).
Professor Bengt Johannisson has been professor of Entrepreneurship
and Business Development since 1989 so no further evaluation should
be necessary in order to appoint him professor at JIBS.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
Bilaga 4.2

att godkänna förslagen ovan.

4.2 Professor of Entrepreneurship
Jönköping International Business School has recruited Professor Hans
Westlund as Professor of Entrepreneurship and as Director of Institute for
Rural Entrepreneurship, with a 20 % position at JIBS.
Hans Westlund finished his PhD in Economic History at the University of
Umeå in 1992. He is currently working as Professor in Regional Planning at
the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden. He is member
of the scientific council of the National Agency for Rural Development
(Glesbygdsverket) since 1999 and a member of the Bank of Sweden
Tercentenary Foundation’s Sector Committee for Research on the Civil
Society since 2003. Hans Westlund is also Chairman and founder (together
with Professor Kiyoshi Kobayashi, Kyoto University) of the International
workshop “Social Capital and Development Trends in Japan’s and Sweden’s
Countryside” and member of the board of directors of the Western Regional
Science Association as well as member of the European Organising Committee
of the European Regional Science Association.
The subject name Entrepreneurship or Företagsekonomi, ssk entreprenörskap
was decided by the Faculty Board on 5 December 1995.
Jönköping International Business School refers to Professor Hans Westlund’s
background in regional planning and propose that the subject name
entrepreneurship covers well his current experience and academic background.
JIBS also refer to his position as professor at KTH and propose that the Faculty
Board decides as follows:
-

The subject name will be Professor of Entrepreneurship.
Professor Hans Westlund is Professor in Regional Planning at the
Royal Institute of Technology (KTH) so no further evaluation should
be necessary in order to appoint him professor of entrepreneurship at
JIBS.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.
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4.3 Professor in Financial Accounting (Företagsekonomi, ssk finansiell
redovisning)
Jönköping International Business School is recruiting Professor Gary M.
Cunningham as Professor of Financial Accounting.
In 1991, Gary M. Cunningham became Professor of Accounting at the
Midwestern State University. Professor Cunningham has for example also
worked as professor of Accounting and as department chair at Bryant College;
as professor of Accounting and Financial Control at Stuttgart Institute of
Management and Technology; as professor of Accounting at the American
International University of Germany; and as Visiting professor of Accounting
at Umeå University.
The following subject description was decided on by the Faculty Board for the
subject name Financial Accounting (Företagsekonomi, ssk finansiell
redovisning) on 13 May 2003:
Business Administration focused on Financial Accounting is the study of accounting
principles, criteria and disclosure policies to external users. It deals with theoretical
models as well as actual policy (national and international) in private accounting
standard setting and accounting legislation.
Jönköping International Business School refers to Professor Gary M.
Cunningham’s extended experience as professor and proposes that the Faculty
Board decides as follows:
-

The subject name will be Professor of Financial Accounting, which is a
subject name used by universities in Sweden as well as abroad.
Professor Gary M. Cunningham has been professor of Financial
Accounting since 1991 so no further evaluation should be necessary in
order to appoint him professor at JIBS.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
Bilaga 4.4

att godkänna förslagen ovan.

4.4 Professor i pedagogisk psykologi, HLK
Roland S. Persson har anhållit om att bli internbefordrad till professor i pedagogisk psykologi.
HLK anhåller om att fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen pedagogisk psykologi
samt medföljande ämnesbeskrivning. Se bifogade motivering.
Ämnesbeskrivning:
Den pedagogiska psykologin studerar intra- och interindividuella processer som bidrar till
människors möjligheter att lära eller utvecklas. Den söker överbrygga den epistemologiska
kopplingen mellan teori och praktik, det vill säga att kombinera kunskap om minne och lärande
och de sociala processer som underlättar organiserade och spontana lärsituationer.
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Från att tidigare huvudsakligen ha haft ett utpräglat inlärningsperspektiv studerar man numera
också lärandet i relation till den sociokulturella miljö som påverkar individen. Det handlar således
om hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser, vilket bland
annat innebär ett samspel mellan kollektiv och individ.
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som externa sakkunniga följande tre
personer:
-

Carl Martin Allwood, professor i psykologi, Institutionen för psykologi, Lunds
universitet,
Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogic, IPD Enheten för individ, kultur och
samhälle, Göteborgs universitet, och
Pertti Kansanen, professor emeritus of education, Institutionen för tillämpad
pedagogik, Helsingfors universitet.

Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-26:
-

-

att uppmana HLK att revidera och förkorta ämnesbeskrivningen ovan och ej fokusera
på hur ämnet såg ut förr ” Från att tidigare huvudsakligen ha haft ett utpräglat …”,
att uppmana HLK att inkomma med kompletterande information innehållande
antingen ett förslag på en kvinnlig sakkunnig eller motivering till varför man i detta
fall endast har manliga sakkunniga,
att den eventuellt föreslagna, nya kvinnliga sakkunniga bör ha en bakgrund i
pedagogisk psykologi eller psykologi, samt
att beslut i frågan, efter komplettering, kan fattas av presidiet.

Ämnesbeskrivningen för pedagogisk psykologi
HLK föreslår att stycke två i ämnesbeskrivningen för pedagogisk psykologi tas bort vilket
innebär att den nya ämnesbeskrivningen lyder:
Den pedagogiska psykologin studerar intra- och interindividuella processer som bidrar till
människors möjligheter att lära eller utvecklas. Den söker överbrygga den epistemologiska
kopplingen mellan teori och praktik, det vill säga att kombinera kunskap om minne och lärande
och de sociala processer som underlättar organiserade och spontana lärsituationer.
Sakkunniga inför prövning inom pedagogisk psykologi
HLK kommenterar att Jan-Eric Gustafsson, egentligen är professorskompetens-förklarad inom
pedagogisk psykologi (även om hans nuvarande tjänst är inom pedagogik) och därmed finns
bland de sakkunniga en professor i psykologi, en i pedagogisk psykologi och en i pedagogik,
vilket väl täcker in ämnet.
Eftersom den sökande är en man och eftersom han befinner sig inom ett fält där få psykologer
är verksamma inom Sverige ber HLK fakultetsnämnden att godkänna de tidigare föreslagna
sakkunniga.
Presidiet beslutade 2007-11-20:
-

att godkänna förslagen till sakkunniga enligt ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de tre professorerna ovan, Carl
Martin Allwood, Jan-Eric Gustafsson och Pertti Kansanen.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
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att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

5.

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

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
Nästa möte med fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 september 2008,
kl 16.00 på Mariedal.

Susanne Hansson
Justerat av:

Birgitta Sidenvall
Prodekanus

Kurt Sandkuhl
Ledamot

