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Vår organisation
Närvarande

Sofia Axelsson, Mohamed Chaib (prodekanus), Per Davidsson, Sverker
Johansson, Charlie Karlsson, Barbro Lundin, Örjan Nilsson, Olov Olson
(dekanus), Ingvar L. Svensson, Clas Wahlbin (rektor), Björn Westberg
(sekreterare)

§ 1 Dagordning

Nämnden beslutar
att fastställa den utsända dagordningen.
att till protokollet notera, att Charlie Karlsson ifrågasätter, om det finns
förutsättningar för fortsatt samarbete inom ramen för den för högskolorna i
Jönköping gemensamma fakulteten mot bakgrund av skrivelsen till regeringen
från fackklubbarna vid HLK. Uppbyggandet av IHH utesluter inte en utveckling
av övriga högskolor i Jönköping. Tvärtom har satsningen på IHH varit en
grundläggande förutsättning för utvecklingen av den samlade
stiftelsehögskolan. Per Davidsson understryker, att en stark Högskola stärker
möjligheterna för de övriga. Mohamed Chaib framhåller, att det inte
ankommer på Fakultetsnämnden att diskutera fördelning av medel mellan
högskolorna. Det väsentliga är en utveckling av den samlade Högskolan.
Mohamed Chaib rapporterar, att Per Risberg och Clas Wahlbin har begärt ett
sammanträffande med de berörda fackklubbarna vid HLK.
att med hänvisning till förestående kontakt mellan Per Risberg och Clas
Wahlbin och de berörda fackklubbarna vid HLK avsluta ovannämnda
diskussion.

§ 2 Val av justeringsman

Nämnden beslutar
att till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Per
Davidsson.

§ 3 Anmälningsärenden

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden. Inga anmälningsärenden
föreligger.

4. Fråga om
ämnesbeteckning m.m.

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som
lektor, docent och professor.

bilaga se handlingar till FN
1997-11-12 p. 4.2 och vid
dagens sammanträde
föredragen skrivelse,
bilaga 4.1.2

4.1 Från FN 1997-11-12 p. 4.2 bordlagt ärende avseende ämnesbeteckning
och inriktning för professur vid ING i industriell alternativt tillämpad elektronik.
Nämnden beslutar
att i enlighet med till dagens sammanträde föreliggande skrivelse (bilaga
4.1.2) godkänna ämnesbeteckningen Tillämpad elektronik, inriktning
kretselektronik.

bilaga 4.2

4.2 Skrivelse från IHH föreligger avseende ämnesbeteckning och inriktning för
professur i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, och fråga om, med
hänvisning till de för fakulteten gällande tillämpningsföreskrifterna till
instruktion punkt 2.4.5 c, godkännande att sakkunnigprövning inte erfordras,
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då professor Einar Häckner otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. För
personen finns tidigare, för ämnet relevant sakkunnigprövning.
att godkänna ämnesbeteckning och inriktning för professur i företagsekonomi,
särskilt redovisning, och med hänvisning till de för fakulteten gällande
tillämpningsföreskrifterna till instruktion punkt 2.4.5 c, godkänna att
sakkunnigprövning inte erfordras, då professor Einar Häckner otvetydigt
uppfyller kraven på behörighet. För personen finns tidigare, för ämnet relevant
sakkunnigprövning.
5. Utseende av
vetenskapligt sakkunniga

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsomrÂdet.
Inga ärenden föreligger.

6.1 Tillsättande av
docentnämnd

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en
intern ledamot. Från Roland S. Persson föreligger ansökan om att bli antagen
som s.k. oavlönad docent (bilaga 6.1 till protokoll 1997-11-12).
Nämnden beslutar
att bordlägga ärendet, då i Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.3 angivna
underlag inte har tillställts nämnden.
Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger.

6.2 Antagning av oavlönad
docent
7. Framläggande av
avhandling för doktorseller licentiatexamen

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

8. Övriga frågor
prop. 1996/97:141 finns
tillgänglig på Internet,
Utbildningsdepartementets hemsida.

8.1 Från FN 1997-11-12 p. 8.2 bordlagt ärende avseende bedömning av äldre
sakkunnigutlåtanden vid den förändring av bedömningsunderlaget som prop.
1996/97:141 kan föranleda.
Nämnden beslutar
att tidigare sakkunnigutlåtanden avseende professorer även framgent kan
utgöra underlag för bedömningar, även om komplettering i förekommande fall
skulle kunna erfordras i vad avser pedagogisk skicklighet.,
att frågan om en eventuell utökning av antalet ordinarie
studeranderepresentanter i enlighet med föreliggande förslag till ändringar i
Högskoleförordningen bör behandlas av Fakultetsnämnden vid nästkommande
förslag till revision av nämndens instruktion.
8.2 Sammanträdestider våren 1998. Förslag: 11/2, 8/4 och 13/5, i samtliga
fall kl. 10.00 - 12.00.
Nämnden beslutar
att behandla sammanträdestider för våren 1998 vid sammanträde 1997-0107, då IHH:s fyllnadsval har fullgjorts;
att därvid om möjligt fastställa tiderna även för hösten 1998.
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bilaga 8.3.1 och 8.3.2

8.3 Fakultetsnämnden beslöt 1997-12-11 att uppdraga åt Presidiet att
utarbeta förslag till protokoll för Betygsnämndens överläggningar, varvid
särskilt frågan om utformning på svenska och / eller engelska skall beaktas.
Presidiets förslag presenteras av Olov Olson.
Nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till protokoll för Betygsnämndens
överläggningar (bilaga 8.3.2) med det tillägget, att uppgift om eventuell
biträdande handledare skall tillföras (bilaga 8.3.2).
att i enlighet med Charlie Karlssons förslag uppdraga åt Presidiet att utarbeta
förslag till vägledning för doktorander avseende praktiska åtgärder i samband
med disputation avseende utformning av abstract, distribution av avhandlingar
etc.
att i enlighet med Charlie Karlssons förslag uppdraga åt Presidiet att utarbeta
förslag till utformning av examensbevis för doktors- och licentiatexamen.
att de promovendi som så önskar skall kunna välja hatt eller lagerkrans som
symbol.
8.4 IHH avser att hos HJ hemställa om ingivandet en ansökan om rätt till
forskarutbildning i informatik.
Nämnden beslutar
att godkänna, att en ansökan om rätt till forskarutbildning i informatik ingives
till regeringen.
att förbereda en ansökan om generell examinationsrätt för det
samhällsvetenskapliga området.
8.5 Budget för 1998. Olov Olson rapporterar om överläggningarna med rektor
om budget för 1998. För att understryka Fakultetsnämndens självständiga
ställning bör styrelsen fastställa en budget för nämnden. Charlie Karlsson
framhåller, att uppdraget från styrelsen bör motsvaras av en ekonomisk bas
för verksamheten.
8.6 Forskningskonferens 1998.
Nämnden beslutar
att 1998 års fakultetskonferens skall genomföras den 19-20 februari på hotell
Marienlyst i Helsingör;
att rese- och uppehållskostnader skall betalas av resp. bolag samt
att konferensen förutom för fakultetens medlemmar skall vara öppen för
forskarstuderande enligt beslut vid resp. högskolebolag.
9. Rapport avseende icke avslutade eller avrapporterade ärenden eller från
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden övertagna ärenden, som inte i annan
ordning har upptagits till behandling.
9.1 Nämnden beslöt 970402 (punkt 3)
att uppdraga åt Björn Westberg att undersöka möjligheterna till en hemsida på
Internet för presentation av fakulteten och dess verksamhet innefattande en
förteckning på medlemmar.
Nämnden beslutar
att understryka, att HJ:s hemsida måste givas en sådan utformning, att
information om forskning vid Högskolan blir direkt tillgänglig.
att uppdraga åt presidiet att genom skrivelse eller på annat sätt aktualisera
frågan.

http://www.hj.se/oldsite/forskning/fakultet/internt/prot971211.htm (3 av 4)2006-03-08 18:06:58

Protokoll 971211

Avtackning av avgående
dekanus

10. Nämnden beslutar
att till protokollet föra ett tack till Olov Olson för hans insats som dekanus,
varvid särskilt hans roll som brobyggare för den samlade Högskolan
understryks.

E-post
info@hj.se
webmaster@hj.se

Vid protokollet

Justeras

Björn Westberg

Olov Olson, Per
Davidsson

Adress
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Besöksadress
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Tel. 036-157700

http://www.hj.se/oldsite/forskning/fakultet/internt/prot971211.htm (4 av 4)2006-03-08 18:06:58

Copyright
© 1999 Högskolan i Jönköping
Base url: http://www.hj.se/

