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Vår organisation
Närvarande

Benny Hjern (dekanus), Stig Berg, Carina Berterö, Mohamed Chaib (prodekanus), Sverker
Johansson, Charlie Karlsson, Johan Larsson, Barbro Lundin, Örjan Nilsson, Ingvar L. Svensson,
Björn Westberg (sekreterare) och Tommy Öberg.

§ 1 Dagordning

Nämnden beslutar

bilaga 1

att fastställa bilagda dagordning med införandet av de nya punkterna 3.3.2 Rätt att utfärda
socionomexamen för Hälsohögskolan, varvid tidigare punkt 3.3 erhåller punkt 3.3.1;
3.5 Former för installation och promovering;
3.6 Handlingar till Fakultetsnämnden;
3.7 Samordning av sakkunnigprövning för professorer vid HLK och
3.8 Bedömning av kvalitetsarbetet.

§ 2 Val av justeringsman

Nämnden beslutar
att utse Sverker Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

Bilaga 3.1

3.1 Pedagogisk meritering i samband med befordringsärenden.
Nämnden beslöt 1999-06-09 att uppdraga åt Mohamed Chaib, sammankallande, Barbro Lundin,
Örjan Nilsson Björn Westberg och Tommy Öberg att utarbeta förslag till preciserad innebörd av
uttrycket Pedagogisk meritering i samband med befordringsärenden. Föredragande: Mohamed Chaib.
Nämnden beslutar
att uppdraga åt arbetsgruppen att överarbeta sitt förslag med ledning av diskussionen i
Fakultetsnämnden, varefter förslaget skall remitteras till forskarkollegierna vid samtliga
högskoleenheter för yttrande,
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3.2 Fråga om Fakultetens namn. Fråga har uppkommit om undertecknanden för fakultetens räkning.
Fakultetsnämnden måste därvid fastställa vilken benämning som skall gälla efter vidgningen med
Hälsohögskolan, Fakulteten vid Högskolan i Jönköping eller Fakulteten för Högskolorna i Jönköping
eller annan benämning.
Nämnden beslutar
att den benämning som skall gälla efter vidgningen med Hälsohögskolan skall vara Fakulteten vid
Högskolan i Jönköping.

att uppdraga åt presidiet att föreslå benämning på engelska.

bilaga 3.3.1

3.3.1 Skrivelse från Utbildningsdepartementet 1999-06-29 om avslag på ansökan om rätt att utfärda
magisterexamen i datateknik och elektroteknik.
Nämnden beslutar
att lägga skrivelsen till handlingarna.

3.3.2 Rätt att utfärda socionomexamen för Hälsohögskolan. Stig Berg redogör för Högskoleverkets
utvärdering. Ämnet Rättsvetenskap vid IHH har åtagit sig kvalitetskontrollen i fråga om kurserna i
juridik, vilket kom att bli av avgörande betydelse för det positiva ställningstagandet.
Nämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

bilaga 3.4

3.4 Skrivelse med anledning av sakkunnigprövning avseende lektorat i samhällskunskap.
Nämnden beslutar
att understryka betydelsen av att annonser utformas i överens-stämmelse med Fakultetsnämndens
beslut om ämnesbeteckning med därtill hörande beskrivning. Fakultetsnämndens beslut skall
tillställas de sakkunniga.

att understryka betydelsen av att samtliga sökande skall kunna få del av de sakkunnigas utlåtanden,
så snart dessa föreligger.

3.5 Former för installation och promovering.
Nämnden beslutar
att protokollet för ceremonin i kyrkan inte bör innefatta någon procession eller hattpåtagning för
disputerade fakultetsmedlemmar.

3.6 Handlingar till Fakultetsnämnden. Björn Westberg redogör för pågående introduktion av digitalt
tillhandahållande av handlingar till Fakultetsnämnden innefattande såväl beredning som
efterföljande handläggning.
Nämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

http://www.hj.se/oldsite/forskning/fakultet/internt/prot990908.htm (2 av 4)2006-03-08 17:54:18

Protokoll 990908

3.7 Samordning av sakkunnigprövning för professorer vid HLK
Nämnden beslutar
att det inte finns något hinder för samordning av prövning avseende flera olika
professorsanställningar, om detta med hänsyn till antalet sökande i resp. kategori visar sig görligt.

3.8 Bedömning av kvalitetsarbetet.
Nämnden beslutar
att presidiet skall svara för presentation av Fakultetsnämndens verksamhet i samband med besök av
Högskoleverkets bedömargrupp avseende kvalitetsarbetet vid Högskolan i Jönköping 1999-10-13.

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

bilaga 4.1 (bifogas som e-post); se
även ärende 5.1

4.1 Skrivelse från ING avseende begäran att fastställa beteckningen Mekanik i samband med ärende
avseende direktrekrytering av docent i mekanik.
Nämnden beslutar
att fastställa beteckningen Mekanik.

bilaga 4.2 (sänds separat)

4.2 Skrivelse från ING avseende benämningen för de redan beslutade professurerna i "Inbäddade
system" ("Embedded systems") ska ändras till "Inbyggda system" i enlighet med numera accepterat
svenskt språkbruk.
Nämnden beslutar
att godkänna namnändring till "Inbyggda system".

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller befordran inom
ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

Se ärende och bilaga 4.1

5.1 ING anhåller i skrivelse dagtecknad 990831, att Fakultetsnämnden i enlighet med sin instruktion
p. 2.4.5 beslutar att sakkunnigprövning inte erfordras, då docent Dan Karlsson otvetydigt uppfyller
kraven för behörighet som docent vid HJ.
Nämnden beslutar
att i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.5 godkänna att sakkunnigprövning inte
erfordras, då docent Dan Karlsson otvetydigt uppfyller kraven för behörighet som docent vid HJ.

bilaga 5.2 (bifogas som e-post)

5.2 ING föreslår följande personer som sakkunniga för bedömning av lektor i materialteknik: John
Ågren, professor i metallografi, Inst. för materialvetenskap, KTH, och Ingvar L. Svensson, professor
i komponentteknologi, ING.
Nämnden beslutar
att till sakkunniga för bedömning av lektor i materialteknik utse John Ågren, professor i
metallografi, Inst. för materialvetenskap, KTH, och Ingvar L. Svensson, professor i
komponentteknologi, ING.
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Bilaga 5.3 (sänds separat)

5.3 HLK föreslår följande personer som sakkunniga för bedömning av fil. lic Morgan Wilhelmssons
hemställan om befordran till lektor i medie- och kommunikationsvetenskap: Lennart Weibull,
professor vid Göteborgs universitet, och Gert Z. Nordström, adjungerad professor, HLK.
Nämnden beslutar
att hos HLK hemställa om klarläggande av vilket ämne Lennart Weibull representerar och av Gert Z.
Nordströms nuvarande ställning, då anställningen vid HLK enligt uppgift har upphört.
att uppdraga åt presidiet att handlägga ärendet, då komplettering inkommit.

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en intern ledamot. Inga
ärenden föreligger.

6.2 Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger.

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

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

Vid protokollet

Justeras

Björn Westberg

Benny Hjern,
Sverker Johansson

Adress
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Besöksadress
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Tel. 036-157700
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