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Närvarande

Benny Hjern (dekanus), ordförande, Mohamed Chaib (prodekanus) och
Björn Westberg (sekreterare).

4. Fråga om
- ämnesbeteckning
- vetenskapligt
sakkunniga

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 Skrivelse från IHH 2000-02-17 med förslag att Ghazi Shukur kallas för
anställning som docent vid JIBS i ämnet Ekonomisk statistik, särskilt
ekonometri med följande ämnesbeskrivning:
Ämnet ekonomisk statistik omfattar statistisk och ekonometrisk metodik för
analys av ekonomiska data och modeller. Ämnesområdet för docenturen vid
JIBS omfattar tillämpningar av sådana metoder på frågeställningar inom
företags- och nationalekonomi, men också på andra besläktade samhälls- och
beteendevetenskapliga problem. Exempel på sådana tillämpningar kan vara
estimering av samband baserade på paneldata.
Inom tillämpad ekonometri formuleras estimerbara modeller med en struktur
som härleds från ekonomiska modeller, där dessa är baserade eller härledda
från ekonomisk teori. Ekonometri avser både hypotestestning och estimation
av samband. Ekonometri som ämne innefattar även utvärdering av befintliga
och utveckling av nya metoder, avpassade för specifika men även generella
frågeställningar. I textböcker talar man om att ekonometri som ämne
sammanfogar teoretiskt-kvantitativa och empiriskt-kvantitativa ansatser för att
belysa ekonomiska problem. I den bredare tolkningen av ekonomisk statistik
estimeras modeller och prövas hypoteser, där sambanden ofta endast indirekt
refererar till ekonomisk teori. Ekonomisk statistik innefattar därmed olika
former av multivariat analys mm.
Ekonomisk statistik med ekonometri är ett etablerat ämne i Norden. En
alternativ benämning för anställningen är Statistik, särskilt ekonometri.
Ghazi Shukur antogs som oavlönad docent i statistik vid
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet i november 1999.
Hans specialisering ligger inom området ekonometri.
För anställning som docent vid högskoleenhet fordras i enlighet med
instruktionen p. 2.4.5, att personen har antagits som oavlönad docent vid
högskoleenhet eller vid annan svensk högskola eller vid svenskt universitet.
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Presidiet beslutar att
att godkänna ämnesbenämningen Statistik, särskilt ekonometri, då Ghazi
Shukur är antagen som oavlönad docent i statistik vid Göteborgs universitet,
och
att i enlighet med instruktionen p. 2.4.5 godkänna, att sakkunnigprövning
inte erfordras, då Ghazi Shukur är antagen som oavlönad docent i statistik.
bilaga 4.2

4.2 Skrivelse från IHH med förslag att professor Sture Hägglund, Linköpings
universitet (professor i informatik) utses som extern sakkunnig och professor
Sven Carlsson, IHH (professor i informatik) utses som intern sakkunnig för
bedömning av lektor inom ämnet informatik.
Presidiet beslutar
att utse professor Sture Hägglund, Linköpings universitet (professor i
informatik) som extern sakkunnig och professor Sven Carlsson, IHH
(professor i informatik) som intern sakkunnig för bedömning av lektor inom
ämnet informatik.

bilaga 4.3

4.3 Skrivelse från ING 2000-03-12 med hemställan, att Fakultetsnämndens
beslutar
att för en anställning som universitetslektor godkänna ämnesbeteckningen
Industriell organisation, inriktning produktutveckling, med ämnesbeskrivningen
”Ämnet omfattar det vetenskapliga studiet av produktutveckling. Området
innefattar hela utvecklingsprocessen med såväl tekniska, som organisatorisk a och
affärsmässiga aspekter. Ämnet är till sin karaktär tvärvetenskapligt”; samt
att godkänna att rekrytering sker utan formell sakkunnigprövning, eftersom
Mike Danilovic enligt ING:s uppfattning otvetydigt uppfyller kraven för
anställning som universitetslektor.
Det har konstaterats, att sakkunnigprövning inte har skett. Presidiet har
därefter hos ING hemställt om kopia av det åberopade lektorsförordnandet,
vilket dock inte har inkommit.
Presidiet beslutar
att då Fakultetsnämnden 1998-05-13 för en professur vid ING fastställt
ämnesbeteckningen Industriell organisation, inriktning produktutveckling med
ovan angiven ämnesbeskrivning erfordras ingen ytterligare prövning till denna
del för anställning av lektor.
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att sakkunnigprövning alltid erfordras för anställning som lektor, docent eller
professor. Fakultetsnämnden kan enligt instruktionen p. 2.4.5 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. I detta fall föreligger inte sakkunnigprövning. Det har
inte heller visats, att det i övrigt har skett en prövning som skulle kunna
bedömas som jämförbar.

Vid protokollet

Justeras

Björn Westberg

Benny Hjern

Mohamed Chaib

