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Tid Fredagen den 2 januari 2004 
 

Per capsulam protokoll Susanne Hansson, Benny Hjern (dekanus), Björn Westberg (sekreterare), 
Tommy Öberg (pro Dekanus) 
 

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 Anställning som forskarassistent, HLK 
 
Skrivelse från HLK, 2003-12-19, med hemställan att Fakultetsnämnden 
beslutar godkänna att sakkunnigprövning inför anställning av Dr. Helene J. 
Ahl som forskarassistent vid HLK, är uppenbart obehövlig då hennes 
vetenskapliga meriter redan granskats och godkänts av tre sakkunniga på 
uppdrag av Vetenskapsrådet, som finansierar hennes anställning som 
forskarassistent inom området utbildningsvetenskap (Diskursanalys av 
livslångt lärande) under perioden 2004-2007.  Helene J. Ahl har disputerat 
vid IHH och uppfyller därmed de generella kraven på vetenskaplig meritering 
för en post doc. tjänst. 
 
De sakkunniga var: 
- Erik Wallin, Professor emeritus i pedagogik, Uppsala Universitet 
- Caroline Liberg, Professor i svenska med didaktisk inriktning, Malmö 

Högskola 
- Christina Gustafsson, Professor i pedagogik, Uppsala Universitet 
 
Fakultetsnämndens Presidium beslutar: 
 
- att godkänna förslaget från HLK. 
 

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 Christian Eliasson licentiatuppsatsframläggning 
 
Christian Eliasson holder of a master’s degree is now in the process of 
concluding his licentiate thesis entitled “Corporate entrepreneurship: A 
longitudinal study of determinants and consequences of resource 
recombinations in existing organisations”.  He is planning to defend his 
licentiate thesis on Tuesday, 27 January 2004 at 1.15 p.m. in room B304.  
 
In the light of the above, the department of Accounting and Finance proposes 
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 that the Research Committee and the Faculty Board approve: 
 

- Christian Eliasson defending his licentiate thesis “Corporate 
entrepreneurship: A longitudinal study of determinants and 
consequences of resource recombinations in existing organisations” on 
Tuesday, 27 January 2004 at 1.15 p.m. in B304.  

- Associate Professor Terrence Brown, KTH, as faculty opponent. 
- Associate Professor Johan Wiklund, JIBS, to act as chairman during 

the licentiate thesis defence. 
- Associate Professor Scott Hacker, JIBS, as the third members of the 

examining committee. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 

- att godkänna förslaget från IHH. 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
                                                               
 
 
Björn Westberg Benny Hjern  Tommy Öberg 
Sekreterare Dekanus Pro Dekanus 
 
 


