Högskolan i Jönköping

PROTOKOLL NR. 30

Fakultetsnämnden

2002-01-23

Tid

Onsdagen den 23 januari 2002 kl. 15.00-17.00.

Närvarande

Kristina Artsberg, Kenneth Axelsson (adjungerad), Volker Bruns, Barbara
Eklöf (assistent), Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus,
ordförande), Sverker Johansson, Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Björn
Westberg (sekreterare), Lars Pålsson Syll, Tommy Öberg (prodekanus)

Ej närvarande

Carina Berterö, Ann-Katrin Svensson, Ingvar L Svensson

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning
-

tillägg av punkt 4.5 avseende sakkunniga inför anställning av
lektor i medie- och kommunikationsvetenskap,
punkt 4.2 och punkt 4.4 behandlas före punkt 3

Därefter fastställas föreliggande dagordning.
2.

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Volker Bruns att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

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 HLK har i skrivelse 2001-04-26 hemställt att docent Hans Albin
Larsson har inlämnat en hemställan om prövning för internbefordran till
professor i historia med inriktning mot historiedidaktik. HLK föreslår
Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse:
Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet
Professor Svein Lorentzen, NTNU, Trondheim
Professor Per Thullberg, Södertörns högskola
Karlsson och Thullberg är professorer i historia och framstående
historiedidaktiker. Lorentzen är ansvarig för lärarutbildningsprogrammet
vid Trondheims universitet och likaledes en framstående
historiedidaktiker. Han är formellt professor i pedagogik med
ansvarsområdet ”historisk fagdidaktik”.
HLK föreslår,
att Sverker Oredsson, professor i historia, Lunds Universitet utses till ny
sakkunnig istället för professor Klas-Göran Karlsson.
Fakultetsnämnden beslutar:
att till sakkunnig utse Sverker Oredsson, professor i historia, Lunds
Universitet.

Sakkunnigutlåtande beträffande Hans Albin Larssons ansökan om
befordran till professor, har inkommit från professor Per Thullberg,
professor Sverker Oredsson och professor Svein Lorentzen.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.

2

Högskolan i Jönköping

PROTOKOLL NR. 30

Fakultetsnämnden

2002-01-23

Bilaga 4.2

4.2 Skrivelse från HLK, 2002-01-11, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckningen Fysik med
didaktisk inriktning, vilket är en vedertagen beteckning inom
ämnesområdet, inför rekrytering av universitetslektor.
Ämnesbeskrivning
Fysik är den vetenskap som studerar materiens struktur på fundamental
nivå och dess uppträdande under varierande betingelser. Teorier och lagar
formuleras om egenskaperna hos och om relationerna mellan materiens
beståndsdelar. Didaktisk inriktning innebär fokus på lärande, undervisning
och begreppsbildning inom fysikens område.
HLK föreslår följande sakkunniga:
-

Bengt Lörstad, rektor vid Högskolan i Kristianstad, docent i fysik
vid Lunds Universitet
Örjan Nilsson, docent i fysik vid Ingenjörshögskolan, HJ

Fakultetsnämnden beslutar:
att efter revidering godkänna ämnesbeteckningen Fysik med didaktisk
inriktning med tillhörande ämnesbeskrivning samt att utse de av HLK
föreslagna sakkunniga. Örjan Nilsson deltog ej i beslutet.
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Bilaga 4.3

4.3 Skrivelse från ING, 2001-08-15, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning maskinkonstruktion
inför anställande av professor/docent. I skrivelsen föreslår ING, att
följande sakkunniga utses:
-

Hans Johannesson, professor i Maskinkonstruktion vid CTH,
Lennart Karlsson, professor i Datorstödd Maskinkonstruktion vid
LTU
Christer Johansson, professor i Produktionsteknik vid KTH

Fakultetsnämnden beslutar:
Att godkänna ämnesbeteckning maskinkonstruktion samt att som
sakkunniga utse:
-

Hans Johannesson, professor i Maskinkonstruktion vid CTH,
Lennart Karlsson, professor i Datorstödd Maskinkonstruktion vid
LTU
Christer Johansson, professor i Produktionsteknik vid KTH

Sakkunnigutlåtande beträffande Staffan Sunnersjös ansökan om befordran
till professor, har inkommit från professor Hans Johannesson, professor
Lennart Karlsson och professor Christer Johansson.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.
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Bilaga 4.4

4.4 Skrivelse från HLK 2002-01-14 med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning Samhällskunskap
med tillhörande ämnesbeskrivning inför Docent Lars Pålsson Syll
hemställan om prövning för internbefordran till professor i
samhällskunskap.
Ämnesbeskrivning
Samhällskunskap studerar samhällans komplexa och föränderliga socioekonomiska uppbyggnad och struktur. Teorier och förklaringsansatser vad
avser ekonomi, politik och sociala förhållanden formuleras med sikte på
tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande analys och förklaring av viktiga
samhällsfrågor och problem.
HLK föreslår Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse:
-

Professor Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid
Göteborgs Universitet.
Professor Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Göteborgs
Universitet.
Professor Peter Söderbaum, professor i nationalekonomi vid
Mälardalens Högskola.

Bakgrund:
Lars Pålsson Syll doktorerade i ekonomisk historia 1991 och i
nationalekonomi 1997. Tjänstebeteckningen/ämnesbenämningen på hans
lektorat vid HLK är samhällskunskap, men han har blivit docent i
ekonomisk historia vid Lunds Universitet. Enligt Högskoleförordningen
p. 11 skall tjänstebeteckningen vid befordran till professor ha samma
tjänstebeteckning som den befordrades lektorat. Enligt Högskolan i
Jönköpings avtal med staten utgör dock Högskoleförordningens
bestämmelser bara riktlinjer för vår verksamhet.
Problem:
Det är av vikt att ämnesbenämningen möjliggör en vetenskaplig
bedömning av den sökandes meriter. Vid en ämnesbeteckning som
samhällskunskap försvåras en vetenskaplig bedömning eftersom den breda
benämningen samhällskunskap rymmer så många andra ämnen, och
eftersom det ej är en allmänt vedertagen benämning vid större universitet
och högskolor.
Fakultetsnämnden vill dessutom inte låsa fast en anställd vid en
ämnesbenämning som ej är allmänt vedertagen och därmed kan försvåra
anställning på andra universitet och högskolor.
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Förslag:
Några lösningsförslag diskuterades vid mötet. Ett förslag var att konvertera
den tidigare olyckligt beslutade benämningen på lektoratet och därefter
prova vederbörandes kompetens inom det ämne han doktorerat i och har
erhålligt befordran till docent inom, nämligen ekonomisk historia. Ett
annat förslag var att ytterligare specificera ämnet: Samhällskunskap, särskilt
ekonomisk historia. Grundförslaget är dock att prövning avser ekonomisk
historia.
Fakultetsnämnden beslutar:
att bordlägga ärendet och uppdra åt presidiet att utarbeta förslag till
lösningar i ovan angivna ärende i samverkan med HLK.
Bilaga 4.5

4.5 Skrivelse från HLK 2002-01-23 med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna följande sakkunniga inför
anställning av lektor i medie- och kommunikationsvetenskap:
-

Mohamed Chaib, professor i pedagogik, HLK
Peter Dahlgren, professor i medie- och
kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
att utse de av HLK föreslagna sakkunniga.
5.

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

6.

6. Fråga om antagning av oavlönad docent.

7.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
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7.1 Ethel Brundins disputation
Forskarkollegiet vid IHH föreslår:
-

att Ethel Brundin får försvara sin doktorsavhandling ”Emotions in
motion – The strategic leader in a radical change process”.
att professor Leif Melin, IHH, utses till ordförande vid
disputationen.
att uppdra åt Fakultetsnämndens presidium att efter förslag från
IHH utse fakultetsopponent, ledamöter i betygsnämnden samt
därav föranledda förändringar angående datum för disputationen.

Fakultetsnämnden beslutar:
att godta IHH:s ovannämnda förslag.
Bilaga 7.2

7.2 Ärendegång vid disputation.
Fakultetsnämndens presidium har inkommit med förslag till
komplettering till Bestämmelser för doktorsavhandlingar för att därmed ge
mer precisa instruktioner angående ett ärendes gång inför en disputation.
Fakultetsnämnden beslutar:
att uppdra åt presidiet att revidera texten.

8.

8. Övriga frågor
8.1 Professorsinstallation och promovering
Diskussion kring Hedersdoktorer inför promoveringen i september fördes
utan protokollanteckning.
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Bilaga 8.2

8.2 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 2001-08-29, 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.
Förslag angående sakkunniga på professors- och lektorsnivå har inkommit.
Fakultetsnämnden beslutade:
att som tillägg till tillämpningsföreskrifterna avseende Fakultetsnämndens
instruktion punkt 2.2 införa att presidiet äger besluta i brådskande ärenden
som inte är av principiell natur vid:
- utseende av vetenskapligt sakkunniga enligt instruktionen p. 2.4.5
- utseende av ordförande vid disputation, fakultetsopponent och
ledamöter av betygsnämnd enligt Bestämmelser för
doktorsexamen p. 15 och ordförande vid licentiatexamen enligt
Bestämmelser för licentiatexamen p.14, med beaktande av att den
däri beslutade tidsramen respekteras.
- mottagande av anmälan om disputation enligt Bestämmelser för
doktorsexamen p. 12 och om licentiatseminarium enligt
Bestämmelser för licentiatexamen p. 12, med beaktande av att den
däri beslutade tidsramen respekteras.
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att efter revidering godta förslaget till ny text i den del av
Fakultetsnämndens instruktion som avser punkt 2.4.5.b. Därefter
bordlades ärendet på grund av tidsbrist.
Fakultetsnämnden beslutar:
att på grund av tidsbrist bordlägga ärendet till nästa möte med
Fakultetsnämnden samt att punkt 8.2 tas upp innan punk 4 vid nästa
möte.
Bilaga 8.3

8.3 Principfråga om anställningsformer för disputerade forskare och lärare
som ej är anställda som professorer, docenter eller lektorer.
Helena Streijffert 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.
Presidiets skrivelse av den 9 november 2001 angående kompetenskrav för
forskarassistenter och biträdande lektorer återfinns i bilaga 8.3.
Frågan bordlades vid Fakultetsnämndens möte (2001-11-21) på grund av
tidsbrist.
Fakultetsnämnden beslutar:
att på grund av tidsbrist bordlägga ärendet till nästa möte med
Fakultetsnämnden samt att punkt 8.3 tas upp innan punk 4 vid nästa
möte.
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Bilaga 8.4

8.4 Professor Rolf A. Lundin, VD på IHH har inbjudits till
Fakultetsnämndens möte för att presentera forskningen vid IHH.
Bilaga 8.4 utgör ett utdrag ur den samlade rapporten avseende IHH:s
verksamhet som i december 2001 överlämnades för EQUIS (European
Quality Improvement System) ackreditering.
-

-

-

-

-

-

-

Rolf Lundin inledde med att berätta att IHH under senaste
halvåret arbetat för att ackrediteras enlighet EQUIS och att
EQUIS-granskningsgruppen besöker IHH under vecka 5.
Verksamheten vid IHH fokuserar på två nyckelbegrepp:
internationalisering och entreprenörskap. Begreppet
entreprenörskap tolkas i vid bemärkelse och innefattar även
näringslivsförnyelse och intraprenörskap.
Organisatoriskt är IHH uppdelat i följande ämnen: EMM –
Entrepreneurship, Marketing and Management, Accounting and
Finance, Law, Economics, Political Science, Informatics and
Language.
Vid IHH finns det mycket samarbete tvärs över ämnesgränserna.
Samarbetet sträcker sig även utanför IHH och landets gränser.
Internationalisering handlar inte bara om utbyte av studenter utan
även om forskningssamarbete och lärarutbyte på en internationell
arena.
Det internationella forskningsutbytet och de internationella
kontakterna stärker IHHs möjlighet till en inomvetenskaplig
granskning av den forskning som bedrivs.
Vid IHH bedrivs forskning och finns doktorander inom
företagsekonomi, nationalekonomi, rättsvetenskap, statskunskap
samt informatik. IHH har rätten att examinera doktorander inom
alla ämnen utom informatik varför informatik-doktoranderna i
väntan på att högskolan ska få vetenskapsområde är knutna till
Linköpings Universitet. Språk är det enda ämne IHH ej bedriver
forskning inom.
Att få vetenskapsområde till högskolan är enligt Rolf Lundin
högprioriterat och viktigt för framtiden.
De närmaste framtidsplanerna för IHH är att utveckla Executive
Education i samarbete med andra Europeiska Universitet.

8.5 Samverkan mellan Fackhögskolorna och Fakultetsnämnden
Fakultetsnämnden beslutar att inbjuda Hälsohögskolans VD, Birgitta
Lundgren-Lindquist, till nästa möte med Fakultetsnämnden.
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8.6 Fakultetskonferens 2002
Förslag på datum för fakultetskonferensen 2002 är den 21-22 mars
(alternativt 28 februari – 1 mars).
Fakultetsnämnden beslutar:
att årets fakultetskonferens skall äga rum den 21-22 mars.
att Fakultetsnämndens medlemmar inbjudes att diskutera ämne för
konferensen tisdagen den 29 januari kl. 17.00 i IHHs pub The Old Owl.
Förslag till ämne är
-

Hur står vi som Högskola i förhållande till omvärlden?
Etik i vår verksamhet

att uppdra Presidiet att fatta beslut om arrangemangen kring konferensen.
Ärende 8.7 kom av
misstag inte med på
dagordningen.

8.7 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
Skrivelse från arbetsgruppen har inkommit, 2001-11-07 med förslag på
kurs i högskolepedagogik för doktorander, lärare och blivande docenter.
Presidiets kommentarer, 2001-11-09, till skrivelsen:
Pedagogisk utbildning och utveckling är av stort intresse för
Fakultetsnämnden. När det gäller kurser för såväl doktorander som
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disputerade anställda har Fakultetsnämnden en kvalitetsgranskande
funktion. Därför skall alla kursplaner för ovan nämnda utbildningar
tillställas Fakultetsnämnden. Skrivelsen om kriterier för pedagogisk
meritering skall ligga till grund för kvalitetssäkringen vid bedömning av
kursplanerna.
När det gäller den föreslagna kursen ovan bör det vara möjligt att ta delar
av de 15 poängen. Nu föreliggande förslag innebär inte att deltagande i
dessa kurser är att betrakta som obligatorisk.
Frågan bordlades vid Fakultetsnämndens möte (2001-11-21) på grund av
tidsbrist.
Fakultetsnämnden beslutar:
att på grund av tidsbrist bordlägga ärendet till nästa möte med
Fakultetsnämnden samt att punkt 8.7 tas upp innan punk 4 vid nästa
möte.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum den 20 mars 2002, kl.
15.00, i Rektors konferensrum.

Vid protokollet
Björn Westberg/Barbara Eklöf
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Benny Hjern

Volker Bruns
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