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Närvarande  
 
 

Benny Hjern (dekanus), ordförande, Mohamed Chaib (prodekanus), Björn 
Westberg (sekreterare) och vid behandling av ärende 8.3 även Helena 
Streijffert. 
 

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. 
 

 4.1 Skrivelse från ING 2000-03-12 med hemställan, att 
Fakultetsnämndens beslutar  
 
att för en anställning som universitetslektor godkänna ämnesbeteck-
ningen 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 beslöt 2000-0327 
 
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. 
 

 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. 
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Bilaga 4.1 bifogas ING har i skrivelse dagtecknad 2000-04-05 föreslagit att 
Fakultetsnämnden som sakkunniga utser professor Christer Olofsson, 
Sveriges lantbruksuniversitet, och Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping.
 
Presidiet beslutar 
 
att till sakkunniga för prövning av Mike Danilovic som universitetslektor 
vid ING i ämnet Industriell organisation, inriktning produktutveckling, 
utse professor Christer Olofsson, Sveriges lantbruksuniversitet, och Clas 
Wahlbin, Högskolan i Jönköping. 
 

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

Bilaga 5.1 5.1 Universitetslektor Hassan Drar anhåller i skrivelse 2000-03-30 om 
att bli antagen som oavlönad docent i materialteknik. ING tillstyrker i 
skrivelse 2000-03-30 ansökan från Hassan Drar om att antas som 
oavlönad docent. Som intern ledamot av docentnämnd föreslås Kennet 
Axelsson, professor i geoteknik med undervisning bl.a. i hållfasthetslära. 
Som extern ledamot föreslås Richard Warren, professor i 
konstruktionsmaterial vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Presidiet beslutar 
 
att för prövning av ansökan från teknologie doktor Hassan Drar om 
antagning som oavlönad docent vid HJ till sakkunnig utse Richard 
Warren, professor i konstruktionsmaterial vid Luleå Tekniska 
Universitet, och till intern ledamot i Docentnämnden utse Kennet 
Axelsson, professor i geoteknik med undervisning bl.a. i hållfasthetslära. 
 

Bilaga 5.2. 5.2 IHH har 2000-02-09 ingivit ansökan från ekonomie doktor Johan 
Wiklund om antagning som oavlönad docent vid HJ. 
 
IHH föreslår att Christer Olofsson, Sveriges Lantbruksuniversitet 
(professor i företagsekonomi, särskilt småföretagande på landsbygden), 
utses till sakkunnig och att Björn Axelsson, IHH (professor i 
företagsekonomi, särskilt marknadsföring), utses till intern ledamot i 
docentnämnden. 
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Presidiet beslutar 
 
att för prövning av ansökan från ekonomie doktor Johan Wiklund om 
antagning som oavlönad docent vid HJ till sakkunnig utse Christer 
Olofsson, Sveriges Lantbruksuniversitet (professor i företagsekonomi, 
särskilt småföretagande på landsbygden), och till intern ledamot i 
Docentnämnden utse Björn Axelsson, IHH (professor i 
företagsekonomi, särskilt marknadsföring). 
 

 5.3 IHH har i skrivelse 2000-04-14 tillstyrkt ekonomie doktor Pontus 
Braunerhjelms ansökan om prövning av docentkompetens i 
nationalekonomi. Forskarkollegiet vid IHH har informerats och 
godkänner ansökan. Pontus Braunerhjelm är för närvarande verksam vid 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm. Han 
kommer att knytas till IHH som handledare av doktorander. Pontus 
Braunerhjelm har sökt medel för två stora forskningsprojekt i vilka 
doktorander från IHH kommer att medverka. 
 
IHH föreslår att någon av följande professorer i nationalekonomi utses 
till extern sakkunnig: 
− professor Karin Peschel, University of Kiel 
− professor John Dewhurst, University of Dundee 
− professor Zoltan Acs, University of Maryland 
− professor Audretsch, University of Indiana 
 
Vidare föreslår IHH att docent Per-Olof Bjuggren (docent i 
nationalekonomi) utses som intern ledamot i docentnämnden. 
 
Presidiet beslutar 
 
att för prövning av ansökan från ekonomie doktor Pontus Braunerhjelm 
om antagning som oavlönad docent vid HJ till sakkunnig utse någon av 
professorna  Karin Peschel, University of Kiel, John Dewhurst, 
University of Dundee, Zoltan Acs, University of Maryland, eller 
Audretsch, University of Indiana, och till intern ledamot i 
Docentnämnden utse Per-Olof Bjuggren (docent i nationalekonomi). 
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 5.4 Ann-Katrin Svensson, lektor i pedagogik vid HLK, har ansökt om att 
bli antagen som oavlönad docent i pedagogik. HLK anhåller i skrivelse 
2000-04-27, att Fakultetsnämnden för docentprövning av Ann-Katrin 
Svensson utser Jerry Rosenqvist, professor i pedagogik med inriktning 
mot specialpedagogik, Malmö Högskola, som extern sakkunnig och 
Bengt Henoch, professor i tillämpad elektronik, ING, som intern 
ledamot i Docentnämnden. 
 
Presidiet beslutar 
 
att för prövning av ansökan från filosofie doktor Ann-Katrin Svensson 
om antagning som oavlönad docent vid HJ till sakkunnig utse Jerry 
Rosenqvist, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, 
Malmö Högskola, och till intern ledamot i Docentnämnden utse Bengt 
Henoch, professor i tillämpad elektronik, ING. 
 

 
 

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 
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Bilaga 8.1  
 

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. 
 
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. Remissvar från 
IHH:s doktorander bifogas. IHH:s forskarkollegium 2000-04-11 beslöt i 
enlighet med dessa synpunkter (Bilaga 8.1). 
 
Presidiet beslutar 
 
att inhämta synpunkter även från övriga högskolebolag. 
 

 
 
Bilaga 8.2.3 
 

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 (Bilaga 8.2.3) bifogas.. 
 
Presidiet beslutar 
 
att ärendet skall behandlas av Fakultetsnämnden 2000-05-29. 
 

 8.3 Helena Streijffert redogör för förslag till ny anställningsform, vilket 
finns tillgängligt på HSV:s hemsida och den hearing i ärendet som skall 
äga rum 2000-05-18 och till vilken HJ inbjudits att sända två 
representanter. Förutom Helena bör Fakultetsnämnden vara företrädd. 
 
Presidiet beslutar 
 
att med hänsyn till befordringsärendena betydelse för ett stort antal 
ärenden som är eller förväntas bli föremål för behandling av 
Fakultetsnämnden hemställa hos i första hand någon av presidiets 
ledamöter att deltaga. 
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Vid protokollet Justeras 

 
 
Björn Westberg Benny Hjern Mohamed Chaib 


