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Närvarande  
 
 
 

Benny Hjern (dekanus, ordförande utom för § 4.1 och 4.2), Carina 
Berterö, Mohamed Chaib (prodekanus, ordförande för § 4.1 och 4.2), 
Sverker Johansson, Charlie Karlsson (t.o.m. § 4.1), Johan Larsson, 
Barbro Lundin, Örjan Nilsson (t.o.m. § 8.1), Ingvar L. Svensson, Björn 
Westberg (sekreterare), Tommy Öberg och utvecklingschefen vid HJ 
Helena Streijffert.  
 

§ 1 Dagordning 
 
bilaga 1.2 

Fakultetsnämnden beslutar 
 
att fastställa dagordningen med i bilaga angivna ändringar och tillägg. 
 

§ 2 Val av justeringsman 
 

Fakultetsnämnden beslutar 
 
att utse Mohamed Chaib att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Anmälningsärenden 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidiebeslut 000822 (protokoll nr 13) 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att godkänna presidiebeslut 000822 (protokoll nr 13) 
 

Bilaga 3.2 3.2 Beslut avseende elektorer till forskningsråden. I samråd med bolagens 
ledningar har följande personer från HJ föreslagits att ingå i valberedning 
av elektorer till de tre nya forskningsråden: Einar Häckner, professor i 
företagsekonomi, Ingvar L. Svensson, professor i komponentteknologi, 
och Ann-Katrin Svensson, universitetslektor i pedagogik. Rapportör: 
Mohamed Chaib. Till elektor för det samhällsvetenskapliga området 
utsågs Leif Melin, t.f. VD vid IHH. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdraga åt dekanus, att, i förekommande fall efter samråd med 
rektor, kontakta företrädare för Linköpings universitet med hänsyn till 
problemen att få HJ:s synpunkter beaktade vid val av elektorer inom det 
tekniskt- naturvetenskapliga området. 
 

 3.3 Högskoleverket har utarbetat en doktorandhandbok, se 
http://www.doktorandhandboken.nu 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att notera rapporten till protokollet. 
 

http://www.doktorandhandboken.nu/
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3.4 Forskarskolor. Regeringen överlämnade den 15 september 
proposition 2000/01:3, Forskning och förnyelse, till Riksdagen. 
Regeringen föreslår bland annat att 16 forskarskolor inrättas inom viktiga 
forskningsområden. Se Regeringens proposition 2000/01:3, 
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p
20002001_3.pdf 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att notera rapporten till protokollet 
 
att uppdra åt presidiet att med rektorerna för HJ och HHJ ta upp frågan 
om behandlingen av övergripande ärenden avseende forskning och 
forskarutbildning. 
 

Bilaga 3.5 
 

3.5 Örebro universitet har översänt en skrivelse om sina 
forskningsstrategier. Örebro universitet har valt en forskningsstrategi 
med gränsöverskridande vetenskapliga mötesplatser för att främja 
kreativitet. Fyra breda och samlande forskningsprofiler har formulerats. 
Alla fyra innehåller orden människor och processer, ord som är 
kännetecknande för verksamheten vid Örebro universitet. Se 
http://www.oru.se/forsk/forskstrategi/index.html 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att notera rapporten till protokollet. 
 

Bilaga 3.6.1 och 3.6.2 3.6 Rektor har i skrivelse 2000-09-11 till HHJ, HLK, IHH, ING och 
berörda studentkårer initierat val till Fakultetsnämnden för 
mandatperioden 2001 - 2003. Resultat skall vara rektor tillhanda senast 
2000-12-04. 
 
ING föreslår, att Fakultetsnämnden, mot bakgrund av ING:s expansion, 
diskuterar lämpligheten av att antalet ledamöter från ING i 
Fakultetsnämnden utökas från två till tre. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att notera rapporten om valproceduren till protokollet 
 
att förorda en förändring av Fakultetsnämndens instruktion med sikte på 
att representationen för ING skall vara likvärdig med den som gäller 
övriga fackhögskolor, d.v.s. med samma antal ledamöter i Fakultets-
nämnden.  
 

http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p20002001_3.pdf
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p20002001_3.pdf
http://www.oru.se/forsk/forskstrategi/index.html
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att frågan om antalet nämndeledamöter skall ingå i presidiets samlade 
översyn av Fakultetsnämndens instruktion som bör föreligga till 
sammanträdet den 6 december. 
 
att frågan om varje fackhögskola i framtiden skall vara representerad 
med 2 eller 3 ledamöter och om suppleanter skall finnas skall ingå i 
översynen. 
 
att rekommendera ING att vid den förestående valproceduren utse tre 
personer för att därmed möjliggöra en kommande utökning av antalet 
ledamöter från två till tre, alternativt 2 ordinarie ledamöter med en 
suppleant. 
 

 3.7 Vetenskapsakademien har i sin skriftserie Documenta publicerat 
”Svensk forskarutbildning i internationell belysning”, se 
http://www.kva.se/sve/pg/publikationer/rapport/samdoc70.html 
 
En fråga för Fakultetsnämnden är, om ämnet ”Svensk forskarutbildning i 
internationell belysning” skulle kunna vara en utgångspunkt för 2001 års 
fakultetskonferens. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att notera rapporten till protokollet 
 
att uppdraga åt presidiet att utarbeta ett förslag till konferensprogram för 
2001 års fakultetskonferens med inriktning på en belysning av 
forskarutbildningen vid fackhögskolorna i Jönköping i ett internationellt 
perspektiv. 
 

Bilaga 3.8 3.8 Högskoleverket föreslog 2000-06-20, att ansökan från Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping om rätt att utfärda civilingenjörsexamen avslås. 
Se http://www.hsv.se/verksamhet/bedomning/pdf/civingbeslut.PDF 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att notera rapporten till protokollet. 
 

http://www.kva.se/sve/pg/publikationer/rapport/samdoc70.html
http://www.hsv.se/verksamhet/bedomning/pdf/civingbeslut.PDF
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Bilaga 3.9 3.9 Sveriges Universitets & Högskoleförbund har 2000-05-09 beslutat 
om rekommendationer för forskarutbildningen. Se http://www.suhf.se/ 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att notera rapporten till protokollet 
 
att uppdraga åt presidiet att beakta rapporten vid utarbetande av förslag 
till konferensprogram för 2001 års fakultetskonferens. Se även § 3.7 
ovan. 
 

 3.10 Inbjudan från HLK till ett samarrangemang med anledning av 
professor Gary Gumpert, Queens College of the City University of New 
York, besök vid HLK 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att i samarbete med HLK inbjuda till ett samarrangemang med anledning 
av professor Gary Gumpert, Queens College of the City University of 
New York, under rubriken Communication Research den 24 alternativt 25 
oktober kl. 17-19. 
 

 3.11 Fakultetsrum 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att i samband med det i § 3.10 omnämnda arrangemanget inviga det i 
HLK-byggnaden belägna Fakultetsrummet genom ett post-seminarium. 
 

 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. 

 
Bilaga 4.1  4.1 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. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att ärendet inte faller inom ramen för Fakultetsnämndens behörighet, då 
det inte avser anställning avseende forskning och utbildning inom 
vetenskapsområdet, vilken kräver doktorsexamen. 
 

http://www.suhf.se/
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 4.2 Örjan Nilsson väcker fråga om benämning på anställningar som 
universitetslektor, docent och professor. 
 
Nämnden beslutar 
 
att särskilda skäl erfordras om en ämnesbenämning skall avgränsas 
genom angivande av särskilt, inriktning eller på annat sätt. Sådana skäl kan 
vara att rekryteringen med hänsyn till fackhögskolans policy skall ges ett 
visst innehåll eller att den t.ex. vid direktrekrytering skall återspegla en 
klar specialisering hos den eller de sökande. 
 

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

 
 

6. Fråga om antagning av oavlönad docent.  
 

Bilaga 6.1  
 

6.1 Fråga om tidpunkt för docentföreläsning för universitetslektor 
Hassan Drar, ING. ING föreslår att Hassan Drar får hålla 
docentföreläsning fredagen den 27 oktober kl. 10 i sal E101. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att docentföreläsning skall vara utformad så att den vänder sig till en 
bred publik, inbegripande studenter vid HJ. 
 
att docentföreläsning skall ske under närvaro av Fakultetsnämndens 
ledamöter. 
 
att Hassan Drar får hålla docentföreläsning fredagen den 27 oktober kl. 
10. 
 

 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 
 

Bilagor bifogade handlingar 
till  
2000-05-29 

8.1 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 beslöt 2000-05-29 att 
bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
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Bilaga 8.2.1 Skrivelse från 
HJ om examensrättigheter i 
informatik 
Bilaga 8.2.2 Skrivelse från 
Sverker Johansson 

8.2 Fråga om initiering av ansökan om rätt för HJ att utfärda 
doktorsexamen i pedagogik. Se även protokoll 2000-05-29 punkt 3.8. 
Skrivelse från Sverker Johansson dagtecknad 2000-09-21 om Forskar-
utbildning vid Högskolan för Lärarutbildning och Kommunikation 
föreligger. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uttala, att Fakultetsnämnden inte har något att erinra mot en 
framställan från HJ om examensrättigheter i pedagogik. 
 

Bilaga 8.3 Skrivelse från 
Clas Wahlbin 

8.3 Fråga om associering av disputerade verksamma vid andra 
institutioner i Jönköping än HJ och HHJ. Clas Wahlbin har inkommit 
med skrivelse till Fakultetsnämnden om ”associering av disputerade i 
omgivningen till fakulteten.” 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att Fakultetsnämnden ser som sin uppgift att utveckla ett socialt program 
som innefattar andra forskarutbildade i Jönköping än sådana som är 
verksamma vid någon av fackhögskolorna. Det kan t.ex. avse anställda 
vid den Odontologiska institutionen. 
 

Vid protokollet Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
 
 
 
 
Björn Westberg                                 Benny Hjern            Mohamed Chaib 


