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Närvarande

Benny Hjern (dekanus), Stig Berg, Carina Berterö, Mohamed Chaib (ej
§ 4.8) (prodekanus), Per Davidsson, Sverker Johansson, Charlie Karlsson
(t.o.m. § 3.5 och fr.o.m. 4.2, dock inte § 4.4), Johan Larsson, Ingvar L.
Svensson, Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (t.o.m. § 3.10
och § 4.4) och utvecklingschefen vid HJ Helena Streijffert.

§ 1 Dagordning

Nämnden beslutar

bilaga 1

att fastställa bilagda dagordning.

§ 2 Val av justeringsman

Nämnden beslutar
att utse Carina Berterö att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

Bilaga 3.1 bifogad
dagordning inför 000429

3.1 Presidiebeslut 000302 (protokoll nr 10)
Nämnden beslutar
att godkänna presidiebeslut 000302.

Bilaga 3.2 bifogad
dagordning inför 000429

3.2 Presidiebeslut 000327 (protokoll nr 11)
Nämnden beslutar
att presidiebeslut 000327.
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Bilaga 3.3 bifogad
dagordning inför 000429

3.3 IHH anmäler i skrivelse dagtecknad 2000-03-03, att IHH ”har för
avsikt att utannonsera tidsbegränsade anställningar inom Entreprenörskap, inom ramen för det s.k. PEG-projektet. Per Davidssons
professur avser professur i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap,
vilket har behandlats av Fakultetsnämnden 1995-12-05 (§ 8.1).
Då vi för närvarande inte känner de sökandes ämnestillhörighet, som kan
vara att finna inom en förhållandevis bred ram, vill vi enbart anmäla den
påbörjade sökprocessen. Om inte benämningen professur i
företagsekonomi, särskilt entreprenörskap är tillämplig, återkommer
IHH med en anhållan om beslut av Fakultetsnämnden. För utseende av
sakkunniga återkommer IHH i sedvanlig ordning.”
Nämnden beslutar
att till protokollet notera att alla anställningar av personer för uppdrag
inom undervisning och forskning som kräver doktorsexamen skall
underkastas sakkunnigprövning. Fakultetsnämnden kan efter förslag
från berörd högskoleenhet för visst fall besluta, att sakkunnigprövning
inte erfordras, om personen otvetydigt uppfyller kraven på behörighet.
Ett sådant fall kan t.ex. föreligga, om det för personen finns tidigare,
för ämnet relevanta sakkunnigprövningar.
att ovan angivna prövning inte innefattar sådan vistelse vid HJ som inte
avser anställning, t.ex. som ”visiting professor” eller till HJ förlagd
”sabbatical”.

Bilaga 3.4 sänds som
internpost

3.4 Presidiebeslut 000427 (protokoll nr 12)
Nämnden beslutar
att godkänna presidiebeslut 000427.

Bilaga 3.5.1 och 3.5.2
sänds som internpost.

3.5 Sakkunnigyttranden
Nämnden beslutar

Bilaga 3.5.3 utdelad vid
sammanträdet.

att till protokollet foga sakkunnigyttrandena enligt bilagorna 3.5.1, 3.5.2
och 3.5.3.
att till protokollet notera att inget av dessa yttranden innehåller en
prövning av pedagogiska meriter enligt bestämmelserna i Högskoleförordningen.
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3.6 Från SUHF har inkommit skriften The European Higher Education
Area Joint declaration of the European Ministers of Education Convened
in Bologna on the 19th of June 1999, vilken finns tillgänglig på
http://www.suhf.se
Nämnden beslutar
att lägga skriften The European Higher Education Area Joint declaration
of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the
19th of June 1999 till handlingarna.
3.7 Högskolan i Halmstad har inbjudit till den vetenskapliga
konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS 2001, vilken
lyfter fram forskning som på olika sätt belyser samverkan mellan
samhället och högskolor/universitet. Se http://www.hh.se/hss/
Nämnden beslutar
att lägga skriften The European Higher Education Area Joint declaration
of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the
19th of June 1999 till handlingarna.
3.8 Lars Lustig, Högskoleverket, har via rektorskansliet meddelat att
Utbildningsdepartementet nu har remitterat HJ:s ansökan om att
utvidga
forskarexamensrättigheten
till
hela
humanistisksamhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet
till
Högskoleverket.
Föredragande: Helena Streijffert, som framhåller, att ärendet inte
kommer att kunna färdigbehandlas förrän tidigast hösten 2000.
Nämnden beslutar
att vid nästa sammanträde pröva, om Fakultetsnämnden genom skrivelse
till Högskoleverket eller på annat sätt skall försöka få fram ett snabbt
beslut, då ett sådant erfordras, om inte forskarutbildningen inom främst
informatik och pedagogik skall försenas ytterligare.
3.9 Rapport från Thomas Östros besök vid HJ den 29 maj.
Föredragande: Helena Streijffert och Benny Hjern
Nämnden beslutar
att till protokollet notera, att frågan om att utvidga examensrättigheten
till hela humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet underströks.
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3.10 Högskoleverket föreslår inte ny anställningsform, se
http://www.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/puff000418.html.
Föredragande: Helena Streijffert och Björn Westberg, som företrädde HJ
vid Högskoleverkets hearing 2000-05-18. Helena Streijffert underströk
vid hearingen, att förslaget inte beaktat fackhögskolornas behov av
växelverkan mellan utbildning och verksamhet inom näringsliv eller
förvaltning.
Björn Westberg understryker, att Högskoleverkets rubricering är missvisande, då innebörden av förslaget dels är inrättande av en
doktorsanställning om högst två år att påbörjas inom 18 månader efter
examen och dels av en tidsbegränsad anställning som biträdande
universitetslektor under fyra år.
Nämnden beslutar
att till protokollet notera Helena Streijfferts och Björn Westbergs
rapporter.
3.11 Forskarskolor - ett regeringsuppdrag. Högskoleverkets Rapport
2000:2 R, se http://www.hsv.se/publikationer/rapporter/sam0002.html
Föredragande: Helena Streijffert och Björn Westberg
Nämnden beslutar
Att
4. Fråga om
- ämnesbeteckning 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.
Nämnden beslutar
Att
4.1 Ingår som ärende 4.1 i Presidiebeslut 000427
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Bilaga 4.2.1och 4.2.2 sänt 4.2 Skrivelse från HHJ dagtecknad 2000-03-30 med hemställan, att
som internpost
Fakultetsnämndens beslutar godkänna ämnesbeteckningen omvårdnad
inför anställande av universitetslektor. I en odaterad skrivelse (bilaga
4.2.2) föreslår HHJ, att professor emeritus Elisabeth Hamrin,
Universitetet i Linköping, och docent Giggi Udén, Universitetet i Lund,
utses till sakkunniga.
Nämnden beslutar
Att
Bilaga 4.3 sänt som
internpost

4.3 Skrivelse från HHJ dagtecknad 2000-03-30 med hemställan, att
Fakultetsnämndens beslutar godkänna ämnesbeteckningen munhälsovetenskap inför anställande av universitetslektor. I en odaterad skrivelse
(bilaga 4.2.2) föreslår HHJ, att professorerna Göran Koch,
Odontologiska institutionen, Jönköping, och Stefan Renvert,
Högskolan, Kristianstad, utses till sakkunniga.
Nämnden beslutar
Att

Bilaga 4.4 sänt som
internpost

4.4 Skrivelse från HHJ dagtecknad 2000-04-10 med hemställan, att
Fakultetsnämndens
beslutar
godkänna
ämnesbeteckningarna
Biomedicinsk laboratorievetenskap, Cellbiologi och Fysik inför
anställande av universitetslektorer i dessa ämnen.
Nämnden beslutar
Att
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Bilaga 4.5 bifogas
(fullståndiga handlingar
som internpost)

4.5 IHH överväger enligt skrivelse dagtecknad 2000-05-22 att anställa
professor Paula Kyrö, Jyväskylä universitet, som professor i
företagsekonomi, särskilt entreprenörskap. En professur med denna
ämnesbeteckning har tidigare godkänts av Fakultetsnämnden.
För eventuell anställning önskar IHH använda sig dels av två tidigare
utlåtanden om en professur i entreprenörskap vid Kuopios universitet av
professor Matti Koiranen och professor Josu Takala, dels av tre
utlåtanden för en professur i pedagogik (education) vid Turku respektive
Tampere universitet av professor Reijo Raivola, professor Juhani Suorti
och professor Pirjo Linnakylä.
Samtliga utlåtanden är på finska och kommer därför att översättas. För
de tre senare bedömdes professor Kyrö som professorskompetens men ej
bland de tre huvudkandidaterna.
I enlighet med sin instruktion p. 2.4.5 kan Fakultetsnämnden godkänna,
att sakkunnigprövning inte erfordras, om en översättning utvisar, att
professor Paula Kyrö otvetydigt uppfyller kraven för behörighet som
professor i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap.
Nämnden beslutar
Att

Bilaga 4.6 bifogas

4.6 IHH överväger enligt skrivelse dagtecknad 2000-05-19 att anställa
ekonomie doktor Anders Melander som lektor i företagsekonomi, särskilt
marknadsstrategi.
Marknadsstrategi fokuserar kopplingen mellan företagets relationer och
framtida marknader och dess strategiska inriktning. Vid
handelshögskolor och universitet finns tjänster i företagsekonomi, särskilt
marknadsföring och strategi. IHH kombinerar med det föreslagna
lektoratet dessa båda inriktningar.
IHH hemställer att Fakultetsnämnden godkänner förslaget till
ämnesbeteckning samt att beslut om sakkunniga delegeras så att beslut
kan tas under juni månad.
Nämnden beslutar
att
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Bilaga 4.7 utdelas vid
sammanträdet
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4.7 Principfråga om bedömning av ärenden avseende befordran av icke
disputerade universitetsadjunkter till biträdande universitetslektorer.
Principfrågan illustreras av framställan om befordran av
universitetsadjunkt Göran Wahlgren till biträdande universitetslektor i
rättsvetenskap, IHH.
Nämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och
en intern ledamot. Inga ärenden föreligger.
6. 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.
8. Övriga frågor
8.1 Utfärdande av examensbevis. I samband med utfärdande av
examensbevis för licentiater vid IHH har Clas Wahlbin aktualiserat
frågan om formerna härför. Enligt Fakultetsnämndens Bestämmelser för
doktorsexamen p. 17 gäller, att rektor utfärdar examensbevis. Enligt
Fakultetsnämndens Bestämmelser för licentiatexamen p. 17 gäller, att
högskoleenheten utfärdar examensbevis.
Två frågor aktualiseras, dels om åtskillnad även i fortsättningen skall
göras mellan de bägge examina och dels om examensbevisets utformning
i de bägge fallen.

Bilaga 8.1.1 sänt som
internpost

Den eniga uppfattningen vid sammanträde 2000-02-08 med IHH:s
Forskarkollegium var, att resp. högskoleenhet bör utfärda examensbevis
för såväl doktorsexamen som för licentiatexamen, men att doktoranderna
vid IHH skall höras före ett slutligt ställningstagande. IHH:s synpunkter
utsänds efter behandling av IHH:s forskarkollegium 2000-04-11.

Bilaga 8.1.2 sänt som
internpost

Presidiet beslöt 2000-04-27 att inhämta synpunkter även från övriga
högskolebolag. Sådant har inkommit från ING.
Nämnden beslutar
Att
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Bilaga 8.2.1(bilaga sänds
ånyo, internpost)
Bilaga 8.2.2(bifogas ånyo)
Bilaga 8.2.3 sänt som
internpost

8.2 Värdering av pedagogisk meritering. Skrivelse från arbetsgrupp inom
Fakultetsnämnden (Bilaga 8.2.1) och synpunkter från ING (Bilaga
8.2.2) är utsända tidigare. IHH:s synpunkter efter behandling av IHH:s
forskarkollegium 2000-04-11 bifogas..
Nämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Bilaga 8.3 sänt som
internpost

8.3 Förslag till Studieplan för forskarutbildning i handelsrätt
Nämnden beslutar
Att
8.4 Sammanträdestider ht 2000. Förslag: Onsdagarna 27/9, 29/10 och
6/12, i samtliga fall 15.00-17-00
Nämnden beslutar
att

Vid protokollet

Justeras enligt bifogad e-post

Björn Westberg

Benny Hjern

Carina Berterö
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