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Fakultetsnämnden

Tid

Onsdagen den 17 oktober 2001 kl. 15.00-17.15.

Närvarande

Kenneth Axelsson (adjungerad), Carina Berterö, Volker Bruns, Barbara
Eklöf (assistentsekreterare), Susanne Hansson, Benny Hjern (dekanus,
ordförande), Sverker Johansson, Bo Malmberg, Örjan Nilsson, AnnKatrin Svensson, Ingvar L Svensson, Björn Westberg (sekreterare),
Tommy Öberg (prodekanus)

Ej närvarande

Anette Risberg, Lars Pålsson Syll

§ 1 Dagordning

Fakultetsnämnden beslutar

Bilaga 1

att fastställa föreliggande dagordning.

§ 2 Val av justeringsman

Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Ingvar L. Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.
3.1 Information om Faculty club
Vill vi vara med som Fakultet och utnyttja den gamla Disponentvillan på
Munksjöområdet?
Fakultetsnämnden ställer sig positiv till att disponera Disponentvillan på
Munksjöområdet under förutsättning att:
-

det finns någon form av servering och/eller catering i villan
det finns parkeringsmöjligheter vid villan
det initieras ett Fakultetsklubbprogram av något slag.

Fakultetsnämnden beslutar:
att möjligheten att inreda övernattningslägenheter i Disponentvillan, för
gäster på högskolan, bör utredas.
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3.2 Ny ledamot av Fakultetsnämnden
Med anledning av att Anette Risberg slutar på IHH ersätter Kristina
Artsberg, Redovisning och Finansiering, IHH, Anette som ledamot av
Fakultetsnämnden fr o m nästkommande möte.
4.

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 Skrivelse från HLK, 2001-06-15, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Pedagogik med
inriktning mot bild, vilket är en vedertagen beteckning inom
ämnesområdet, inför anställande av universitetslektor. I skrivelsen föreslår
HLK, att följande sakkunniga utses:
-

Extern sakkunnig: Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik, Karlstad
Universitet
Intern sakkunnig: Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, HLK

Fakultetsnämnden beslutade:
-

att godkänna ämnesbeteckning Pedagogik med inriktning mot bild
att hemställa att HLK kompletterar med en ämnesbeskrivning

Sakkunnigärendet återremitteras till berörd fackhögskola (HLK) för
handläggning i enlighet med beslut 4.2.a. Om det enligt fackhögskolans
bedömning ej är uppenbart obehövligt med extern sakkunnig utser
fakultetsnämnden de av HLK föreslagna sakkunniga:
-

Extern sakkunnig: Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik, Karlstad
Universitet
Intern sakkunnig: Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, HLK.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

att godkänna att prövning har genomförts i enlighet med formerna för
förenklat förfarande i enlighet med punkt 4.2.a i protokollet från
Fakultetsnämndens möte 2001-08-29.
att komplettering ännu ej inkommit vad gäller ämnesbeskrivning
varpå ärendet bordläggs till nästa möte 2001-11-21.
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Bilaga 4.2

4.2 Skrivelse från HLK, 2001-08-22, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Kulturgeografi,
vilket är en vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför anställande
av universitetslektor.
Fakultetsnämnden beslutade:
-

att godkänna ämnesbeteckning Kulturgeografi
att hemställa att HLK kompletterar med en utförligare
ämnesbeskrivning.

Skrivelse från HLK, 2001-10-10, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbeskrivning för ämnesbeteckning Kulturgeografi.
Ämnesbeskrivning:
Kulturgeografi är den del av den vetenskapliga geografin som studerar
utbredning av och sambanden mellan fenomen på jordytan som relateras
till människan och hennes verksamhet. Kulturgeografins vetenskapliga
problemområden är i huvudsak tre:
- den rumsliga analysen av hur människan organiserar och utnyttjar
jordytan och dess resurser
- den ekologiska analysen av relationen mellan människan och
hennes omgivning
- den regionala analysen av hur fenomen av olika slag och ålder
inom ett område hänger samman och ger en identitet åtskiljbar
från andra områdens.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna ämnesbeskrivningen för ämnesbeteckningen Kulturgeografi
efter fakultetsnämndens redigering.
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Bilaga 4.3

4.3 Skrivelse från HLK, 2001-08-22, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Engelska med
inriktning mot språkvetenskap, vilket är en vedertagen beteckning inom
ämnesområdet, inför anställande av universitetslektor.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ämnesbeteckning Engelska med inriktning mot
språkvetenskap
att hemställa att HLK kompletterar med en utförligare
ämnesbeskrivning.

Skrivelse från HLK, 2001-10-10, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbeskrivning för ämnesbeteckning Engelska med
inriktning mot språkvetenskap.
Ämnesbeskrivning:
Engelska med inriktning mot språkvetenskap omfattar bland annat
engelska språkets grammatik (inklusive syntax), semantik och pragmatik,
morfologi, lexikologi, korpuslingvistik samt sociolingvistik och
psykolingvistik.
Vidare ingår hur dessa och näraliggande delar relaterar till
inlärningsprinciper samt kontrastiva aspekter på svenskan och engelskan.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna ämnesbeskrivningen för ämnesbeteckningen Engelska med
inriktning mot språkvetenskap.
Nyinkommen handling avviker i ämnesbeteckning. Den ursprungliga
beteckningen Engelska med inriktning mot språkvetenskap anses gälla.
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Bilaga 4.4

4.4 Skrivelse från HLK, 2001-10-10 med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeskrivningen för
ämnesbeteckningen Medie- och kommunikationsvetenskap.
Ämnesbeskrivning:
Medie- och kommunikationsvetenskap omfattar kommunikation alltifrån
individ- till samhällsnivå. Det kan gälla massmedier som press, radio och
TV, men också andra medier och former för offentlig kommunikation, t
ex litteratur, musik, film och datormedier, liksom interpersonell
kommunikation.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna ämnesbeskrivningen för ämnesbeteckningen Medie- och
kommunikationsvetenskap.

Bilaga 4.5

4.5 Skrivelse från ING, 2001-09-26 med hemställan att
Fakultetsnämnden i enlighet med reglerna om förenklat förfarande vid
befordran till universitetslektor, godkänner prövningen angående Michael
Österlunds befordran till universitetslektor i Teknisk fysik.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med formerna för
förenklat förfarande i enlighet med punkt 4.2 a från protokoll 2001-0829.

Bilaga 4.6

4.6 Sakkunnigutlåtande över universitetslektorstjänster i företagsekonomi
vid IHH, har inkommit från Lars Hassel och Einar Häckner.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.
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Bilaga 4.7

4.7 Skrivelse från Hälsohögskolan 2001-10-05 angående anmälan om
anställning av professorer vid Hälsohögskolan utan förnyad
sakkunnigprövning.
Samtliga professorer har sakkunnigbedömts och befunnits behöriga för
professur i respektive ämne.
Stig Berg, professor i psykologi med inriktning mot äldre
Gerdt Sundström, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre
Boo Johansson, professor i psykologi med inriktning mot äldre
Tommy Öberg, professor i biomekanik och rörelselära
Ingegerd Johansson, professor i munhälsovetenskap
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att förnyad sakkunnigprövning inte erfordras, då erforderliga
sakkunnigprövning tidigare genomförts för samtliga ovan angivna
professorer vid Hälsohögskolan.

Bilaga 4.8

4.8 Sakkunnigutlåtande över sökande till tjänsten som universitetslektor i
biologi vid HLK har inkommit till Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.

5.

5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en
intern ledamot.
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Bilaga 5.1

5.1 Hälsohögskolan har inkommit 2001-10-05 med yttrande över
ansökan från Lennarth Johansson om förordnade som oavlönad docent i
gerontologi.
Hälsohögskolan föreslår att följande sakkunniga utses:
-

Boo Johansson, professor i psykologi med inriktning mot äldre vid
Göteborgs universitet
Bertil Steen, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
att utse följande sakkunniga för prövning
Bilaga 5.2

Boo Johansson, professor i psykologi med inriktning mot äldre vid
Göteborgs universitet
Bertil Steen, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet.

5.2 Hälsohögskolan har inkommit 2001-10-05 med yttrande över
ansökan från Kerstin Gynnerstedt om förordnade som oavlönad docent i
socialt arbete.
Hälsohögskolan föreslår att följande sakkunnig utses:
-

Gerdt Sundström (professorskompetent) vid Hälsohögskolan

Fakultetsnämnden beslutar:
att bordlägga ärendet till nästa möte eftersom förslag till extern sakkunnig
saknas.
6.

6. Fråga om antagning av oavlönad docent.

Bilaga 6.1

6.1 Lars-Göran Sundh har genomgått sakkunnigprövning samt genomfört
en docentföreläsning 2001-10-11 och anhåller nu om att befordras till
oavlönad docent.
Fakultetsnämnden beslutar:
att anta Lars-Göran Sund som oavlönad docent i handelsrätt.
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Bilaga 6.2

6.2 Mari-Ann Berg har genomgått sakkunnigprövning och avser hålla en
docentföreläsning i ”Literature and Language” den 6 november kl. 10.00.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att prövning har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer
att Marie-Ann Berg, HLK, håller sin docentföreläsning, med titeln
Literature and Language, den 6 november kl. 10.00.

7.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen. Inga ärenden föreligger.

8.

8. Övriga frågor
8.1 Principfråga avseende formerna för utseende av sakkunniga
Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09
att utse följande två grupper att utarbeta förslag till former för utseende av
sakkunniga på docent- professors- och lektorsnivå. Förslagen bör föreligga
till fakultetsnämndens sammanträde den 29 augusti.
Docenter
Örjan Nilsson
Annette Risberg
Tommy Öberg – samordnare
Lektorer och professorer
Kenneth Axelsson – samordnare
Benny Hjern
Lars Pålsson Syll
Förslag angående sakkunniga på docentnivå har inkommit.
Fakultetsnämnden beslöt, vid möte av den 010829, att godkänna den
inkomna texten efter vissa revideringar.
Fakultetsnämndens hemställer att förslag angående sakkunniga på
professors- och lektorsnivå föreligger till Fakultetsnämndens sammanträde
den 21 november.
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8.2 Principfråga om anställningsformer för disputerade forskare och lärare
som ej är anställda som professorer, docenter eller lektorer.
Helena Steijffert önskade 2001-05-09 Fakultetsnämndens bedömning av
anställningsformer för lärare vid HJ.
Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09:
att uppdraga åt presidiet att bereda ärende avseende anställningsformer för
lärare vid HJ.
Presidiet beslutade att till mötet den 21 november inkomma med en
skrivelse angående kompetenskrav för forskarassistenter och biträdande
lektorer.
Bilaga 8.3

8.3 Jönköpings Läkaresällskap (JLS) har skickat korrespondens till
Jönköpings Högskola, Rektor Clas Wahlbin, angående att skapa en
mötesplats för forskning och utvecklingsarbete i regionen tillsammans
med HJ.
Fakultetsnämnden beslutar:
att lägga handlingarna till protokollet.
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8.4 Henning Johansson VD på HLK har inbjudits till Fakultetsnämndens
möte för att presentera forskningen vid HLK.
Följande punkter är en sammanfattning av Henning Johanssons
presentation och diskussionen mellan honom och Fakultetsnämnden:
-

-

-

-

-

Henning Johansson är positivt överraskad över den fakultetskonstruktion som finns vid högskolan i Jönköping. Han ser det som
positivt att Fakultetsnämnden inte är inblandad i fördelningen av
finansiella resurser utan arbetar med att kvalitetsgranska högskolornas
olika aktiviteter samt säkerställa den vetenskapliga nivån inom HJ.
Ett tillägg i Högskoleförordningen ålägger alla Universitet och
Högskolor med lärarutbildning att införa ett särskilt organ som
ansvarar för grundutbildning och forskning.
Det nya organet på HLK benämns Forsknings- och Utbildnings-nämnd.
I organet ingår två externa ledamöter, tre studenter och sex lärare (varav
flertalet är disputerade). Hur detta organ skall förhålla sig till
Fakulteten måste utredas, men Henning Johansson anser att
Fakultetsnämnden skall vara den instans som handhar kvalitetsbedömningar av olika slag. Ärenden av typen studieplaner inom
forskarutbildningen, kommer att granskas av både Forsknings- och
Utbildningsnämnden samt av Fakultetsnämnden.
Regeringens beslut angående huruvida Högskolan i Jönköping skall
erhålla Humanistiskt Samhällsvetenskapligt Vetenskapsområde är en
angelägen fråga för HLK. Det finns doktorander på HLK idag men de
är kopplade till andra Universitet och Högskolor. HLK ser en egen
forskarutbildning som ett viktigt steg i utvecklingen och det upplevs
väsentligt att den framtida forskarutbildningen speglar bredden i
HLKs verksamhet. Det finns en forskningsberedning inom HLK
sedan tre år tillbaka och när det gäller forskning kring lärarutbildningen ser man på HLK pedagogiken inom fysik och kemi som
ett outvecklat och intressant område.
Det finns två stora forskningsprogram på HLK idag: Den reflekterande
medborgaren som leds av Hans Albin Larsson samt Människa, teknologi
och lärande som leds av Mohammed Chaib. Projekten har varit
framgångsrika på olika sätt. Inom Den reflekterande medborgaren har
forskarna publicerat mycket och många inom HLK är verksamma
inom projekten, medan Människa, teknologi och lärande har genererat
många nya forskningsprojekt till HLK.
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8.5 Samverkan mellan Fackhögskolorna och Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar att inbjuda Ingenjörshögskolans VD, Roy
Holmberg, till nästa möte med Fakultetsnämnden.
Bilaga 8.6

8.6 Skrivelse från Hälsohögskolan 2001-10-05 angående förslag om
utseende av arbetsgrupp för pedagogiskt utvecklingscenter/program för
pedagogikutbildning för universitetslärare.
På vilket sätt bör Fakultetsnämnden engagera sig i detta ärende?
Fakultetsnämnden beslutar:
att tillsätta en arbetsgrupp som skall utveckla ett handlingsförslag mot
bakgrund av bestämmelserna kring pedagogisk meritering och kraven på
handledarutbildning.
Gruppen består av:
- Tommy Öberg, HHJ (sammankallande)
- Volker Bruns, IHH
- Kenneth Axelsson, ING
- Tomas Kroksmark, HLK

Vid protokollet

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Barbara Eklof/Björn Westberg

Benny Hjern

Ingvar L. Svensson

