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Närvarande

Benny Hjern (dekanus, ordförande), Carina Berterö, Sverker Johansson,
Johan Larsson, Örjan Nilsson, Björn Westberg (sekreterare).

§ 1 Dagordning

Fakultetsnämnden beslutar

bilaga 1.2

att fastställa dagordningen med tillägg av punkten 8.3 Fakultetskonferens
2001.

§ 2 Val av justeringsman

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

§3

Anmälningsärenden

bilaga 3.1

3.1 Presidiebeslut 001127 (protokoll nr 14 med bilagorna 4.1 – 4.3).
Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna presidiebeslut 001127 (protokoll nr 14)

bilaga 3.2 (sänds separat)

3.2 Rapporten ”Högskolans lärare i 2000-talets kunskapssamhälle.
Bakgrund, tankar och förslag angående lärarutbildning för högskolans
lärare” från SUHF:s arbetsgrupp PUAL föreligger.
Fakultetsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

bilaga 3.3 (sänds separat)

3.3 Skrivelse från Jönköpings Läkaresällskap 000911.
Fakultetsnämnden beslutar
att rekommendera Jönköpings Läkaresällskap en kontakt direkt med
berörda fackhögskolor, då vetenskapliga symposier av föreslagen art är en
fråga utanför Fakultetsnämndens kompetensområde.
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.
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bilaga 4.1

4.1 HLK har genom Sverker Johansson i e-post 001020 hemställt att
Fakultetsnämnden godkänner ämnesbeteckningen biologi. Fakultetsnämnden beslöt 001025 att i avsaknad av fullständiga handlingar
bordlägga ärendet. HLK har därefter i e-post 001103 sänt en 001017
dagtecknad skrivelse med hemställan att Fakultetsnämnden fastställer
ämnesbeteckningen Biologi med beskrivningen: ”Biologi är den
vetenskap som studerar livet och livets betingelser, på såväl mikro- som
makronivå. Levande varelsers uppbyggnad, funktionssätt, beteende,
utveckling, och ekologiska samspel och relationer, är centrala områden i
biologin.”
Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna ämnesbeteckningen Biologi
att med endast språkliga justeringar fastställa beskrivningen: ”Biologi är
den vetenskap som studerar livet och livets betingelser, på såväl mikrosom makronivå. Levande varelsers uppbyggnad, funktionssätt, beteende,
utveckling samt ekologiska samspel och relationer är centrala områden i
biologin.”
5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och
en intern ledamot.

5.1 Olle Holm, lektor i pedagogik vid HLK, har ansökt om att bli
bilaga 5.1.1(bifogas)
och 5.1.2 (sänds separat) antagen som oavlönad docent i pedagogik. HLK stöder enligt skrivelse
001020 denna ansökan. Fakultetsnämnden beslöt 001025 att i avsaknad
av fullständiga handlingar bordlägga ärendet och att särskilt uttala
betydelsen av att bestämmelserna i Fakultetsnämndens instruktion p.
2.4.3 efterlevs. Däri anges bl.a. att en docentnämnd består av en extern
sakkunnig, d.v.s. en person med behörighet som professor inom
ämnesområdet, och en intern ledamot. Det framgår vidare, att det till
ansökan skall fogas en CV och en beskrivning av den sökandes
vetenskapliga gärning. HLK hemställde 0011-08 att Fakultetsnämnden
utser som extern sakkunnig Jarl Backman, biträdande professor i
pedagogik, Umeå universitet, och som intern sakkunnig Bo Malmberg,
docent i psykologi, HHJ. CV bifogades.
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Kvalifikationskraven för intern ledamot framgår inte av
Fakultetsnämndens instruktion, men i praxis har Fakultetsnämnden
tillämpat samma krav som för sakkunniga vid motsvarande
anställningsärende, d.v.s. professor. Beslutet av presidiet 2000-04-27 §
5.3, vilket godkändes av Fakultetsnämnden 2000-05-29 § 3.4, att utse
en docent för denna prövning var inte förenligt med Fakultetsnämndens
tidigare praxis. Från HLK har nu inkommit förslag på professor Einar
Häckner, IHH.
Fakultetsnämnden beslutar
att för prövning av lektor Olle Holms ansökan för antagning som
oavlönad docent i pedagogik som extern sakkunnig utse Jarl Backman,
professor i pedagogik, Umeå universitet.
att som intern ledamot i Docentnämnden utse professor Einar Häckner,
IHH.
6. Fråga om antagning av oavlönad docent.
6.1 Sakkunnigutlåtanden för Hassan Drar förelåg vid Fakultetsnämndens
sammanträde 000927, bil 6.1. Prodekanus Mohamed Chaib rapporterar
001116, att Hassan Drar har hållit sin docentföreläsning den 27 oktober
på ING. Vid föreläsningen deltog följande ledamöter från
Fakultetsnämnden: Mohamed Chaib (ordförande vid föreläsningen),
Tommy Öberg, Ingvar L. Svensson, Örjan Nilsson och Johan Larsson.
De närvarande ledamöterna hade en överläggning efter föreläsningen,
diskuterade Hassan Drars föreläsning och beslutade enhälligt att
godkänna Hassan Drars föreläsning.

Fakultetsnämnden beslutar
att antaga Hassan Drar som docent i materialteknik.
bilaga 6.2.1 och 6.2.2
(sänds separat)

6.2 Sakkunnigutlåtanden för Johan Wiklund föreligger.
Fakultetsnämnden beslutar
att fastställa tisdagen den 19 december kl. 13-15 i B103 som datum för
Johan Wiklunds docentföreläsning över ämnet "Entreprenören: god, ond
eller betydelselös?"

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

PROTOKOLL nr 22

Fakultetsnämnden

2000-12-06

6.3 Docentföreläsning av ekonomie doktor Pontus Braunerhjelm
Sakkunnigutlåtanden gällande ekonomie doktor Pontus Braunerhjelms
docentkompetens har inkommit från professor Karin Peschel, University
of Kiel, bilaga 6.3.1, och docent Per-Olof Bjuggren, IHH, bilaga 6.3.2.
Pontus Braunerhjelm önskar hålla sin docentföreläsning den 8 december
kl. 10.00 – 12.00 i B410. Föreläsningens titel är ”The Determinants of
Spatial Concentration. The manufacturing and Service Sectors in an
International Perspective.”
Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna att Pontus Braunerhjelm får hålla sin docentföreläsning den
8 december kl. 10.00 – 12.00 i B410. Föreläsningens titel är ”The
Determinants of Spatial Concentration. The manufacturing and Service
Sectors in an International Perspective.”
7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
7.1 Johan Klaessons disputation den 26 januari 2001
Forskarkollegiet vid IHH föreslår:
Chairman: Professor Börje Johansson, IHH, main tutor.
Faculty opponent: Professor Peter Nijkamp, Free University of
Amsterdam
Examining Committee: Professor Johannes Bröckner, ChristianAlbrechts-University in Kiel, Professor Åke E. Andersson, Royal Institute
of Technology in Stockholm, and Associate Professor Ghazi Shukur.
Fakultetsnämnden beslutar
att för Johan Klaessons disputation den 26 januari 2001 utse:
Chairman: Professor Börje Johansson, JIBS, main tutor.
Faculty opponent: Professor Peter Nijkamp, Free University of
Amsterdam
Examining Committee: Professor Johannes Bröckner, ChristianAlbrechts-University in Kiel, Professor Åke E. Andersson, Royal Institute
of Technology in Stockholm, and Associate Professor Ghazi Shukur,
JIBS.
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7.2 Eleonor Alhagers disputation den 11 maj 2001.
Forskarkollegiet vid IHH föreslår:
Chairman: Sture Bergström, main tutor, JIBS and the University of
Lund.
Faculty opponent: Professor Peter Meltz, Stockholm University.
Examining Committee: Professor Ole Gjems-Onstad, Handelshöyskolen
BI in Oslo, Professor Robert Pålsson, School of Economics and
Commercial Law in Gothenburg, and Professor Nils Mattsson, Uppsala
University.
Fakultetsnämnden beslutar
att för Eleonor Alhagers disputation den 11 maj 2001 utse:
Chairman: Sture Bergström, main tutor, JIBS and the University of
Lund.
Faculty opponent: Professor Peter Meltz, Stockholm University.
Examining Committee: Professor Ole Gjems-Onstad, Handelshöyskolen
BI in Oslo, Professor Robert Pålsson, School of Economics and
Commercial Law in Gothenburg, and Professor Nils Mattsson, Uppsala
University.
8. Övriga frågor
8.1 Värdering av pedagogisk meritering. Tre skrivelser förelåg vid
Fakultetsnämndens sammanträde 001025: Bilaga 8.1.1 från arbetsgrupp
inom Fakultetsnämnden, bilaga 8.1.2 från ING och bilaga 8.1.3 från
IHH:s forskarkollegium 2000-04-11. Nämnden beslöt såväl 2000-05-29
som 2000-09-27 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Fakultetsnämnden beslöt 001025 att uppdraga åt den ursprungliga
arbetsgruppen inom Fakultetsnämnden att baserat på förslaget från
IHH:s forskarkollegium utarbeta förslag till regler för värdering av
pedagogisk meritering. Arbetsgruppen hinner inte fullgöra sin
överarbetning till 001206.
Fakultetsnämnden beslutar
att ta upp ärendet Värdering av pedagogisk meritering till behandling vid
det första sammanträdet med den nyvalda Fakultetsnämnden 2001.
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8.2 Sammanträdestider 2001
Fakultetsnämnden beslutar
att det konstituerande sammanträde med den för perioden 2001 - 2003
nyvalda Fakultetsnämnden skall äga rum 2001-01-11 kl. 15.00 – 17.00.
att övriga sammanträdestider för 2001 skall fastställas av den nyvalda
Fakultetsnämnden.
8.3 Fakultetskonferens 2001
Fakultetsnämnden beslutar
att genomföra nästa Fakultetskonferens den 1-2 mars 2001
att Fakultetskonferensen om möjligt skall förläggas till Toftaholm.

Vid protokollet

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Björn Westberg

Benny Hjern

Sverker Johansson

