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PROTOKOLL Nr. 35

Fakultetsnämnden

2002-11-27

Tid

Onsdagen den 27 november 2002 kl. 14.00-17.00.

Närvarande

Carina Berterö, Barbara Eklöf (assistent), Susanne Hansson (handläggare),
Benny Hjern (dekanus, ordförande), Sverker Johansson, Tomas Karlsson
(adjungera för Volker Brunns), Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Ann-Katrin
Svensson, Ingvar L Svensson, Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg
(prodekanus)

Ej närvarande

Kristina Artsberg, Kenneth Axelsson, Volker Brunns (suppleant), Lars
Pålsson Syll

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Tillägg till dagordningen:
- tillägg till punkt 5.2 avseende ämnesbenämning och
ämnesbeskrivning inför Alexandre Piskounovs ansökan om
förordnande som docent
- punkt 8.4 togs upp till behandling före punkt 3.
- 8.7 Gemensam doktorandförening för HJ
- 8.8 HHJ - tjänst som lektor/professor i oral hälsa
- 8.9 Hälsohögskolans VD, Professor Birgitta Lundgren-Lindquist
inbjuds till Fakultetsnämndens möte.
- 8.10 Anmälan om disputation vid IHH.
Därefter fastställdes föreliggande dagordning.
2.

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Örjan Nilsson 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.

Bilaga 4.1

4.1 Skrivelse från ING, 2002-11-19, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen Logistik, inriktning material- och
produktionsstyrning, som är en vedertagen benämning (med olika varianter)
vid tekniska högskolor, med tillhörande ämnesbeskrivning inför anställning av
universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
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Ämnet logistik avser det vetenskapliga studiet av aktiviteter i en
försörjningskedja för effektiva flöden av varor, tjänster och därmed relaterad
information. Inriktningen material- och produktionsstyrning behandlar
särskilt analys, utveckling, modellering och styrning av industriella
materialförsörjnings- och produktionssystem med stödjande
informationssystem.
Förslag på sakkunniga:
- Susanne Hertz, professor i företagsekonomi, särskilt logistik vid IHH
- Mats Johansson, professor i logistik vid CTH
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.2

att godkänna ämnesbenämningen Logistik, inriktning material- och
produktionsstyrning och medföljande ämnesbeskrivning, samt
att godkänna de ovan föreslagna sakkunniga.

4.2 Skrivelse från IHH 2002-10-18 med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämning Statistik, vilket är en vedertagen
benämning inom ämnesområdet, med tillhörande ämnesbeskrivning inför
direktrekrytering av professor Ghazi Shukur.
(Ghazi Shukur har vid ett tidigare Fakultetsnämndsmöte, 2002-03-20, diskuterats för en
professur i ekonomisk statistik men eftersom dagens ärende innehåller både en ny
ämnesbenämning och en ny ämnesbeskrivning behandlas det som ett helt nytt ärende.)

Ämnesbeskrivning:
Inom ämnet statistik behandlas metoder för att samla in och bearbeta
statistiska uppgifter för att dra slutsatser. Däri ingår metoder för att dra urval,
göra prognoser, analysera skillnader och estimera samband. De statistiska
metoderna är baserade på bland annat sannolikhets- och inferensteori.
Ekonomisk statistik och ekonometri är delområden inom ämnet statistik.
IHH föreslår, i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion punkt 2.4.6.b,
att sakkunnigprövning inte erfordras, då Ghazi Shukur otvetydigt uppfyller
kraven på behörighet och det finns tidigare för ämnet relevanta
sakkunnigprövningar. Ghazi Shukur är idag professor i Statistik och har 20 %
tjänst vid IHH.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna ämnesbenämningen Statistik och medföljande
ämnesbeskrivning, samt
att godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras då det finns
tidigare för ämnet relevanta sakkunnigprövningar.

4.3 Skrivelse från Hälsohögskolan, 2002-09-25, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen Biologisk Gerontologi, med inriktning mot immunologi,
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vilket är en vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför internbefordran av docent
Anders Wikby till professor.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet gerontologi omfattar läran om åldrandet i ett mångvetenskapligt och livslångt
utvecklingsperspektiv med tre huvudsakliga men samspelande åldrandeprocesser: de
biologiska, psykologiska och sociala. Den biologiska gerontologin inriktas mot förändringar i
de vitala livsfunktionerna på molekylär-, cell-, vävnads- och organsystemsnivå och hur dessa
inverkar på individers funktions- och överlevnadsförmåga. Biologiskt åldrande studeras med
högteknologiska analysmetoder för att förklara biologiska åldrandeförändringar och påverka
åldrandeprocessen genom behandling. Teorier om det biologiska åldrandet indelas i genetiska,
biokemiska och fysiologiska. Ämnet är såldes mångvetenskapligt där exempelvis cell- och
molekylärbiologi, biokemi, fysiologi, analytisk kemi, farmakologi och epidemiologi ingår.
Biologisk Gerontologi med inriktning mot immunologi avser åldrandeprocesser och
åldersrelaterade tillstånds betydelse för äldres hälsa och funktion särskilt inriktat mot äldre
människors immunförsvar.
Förslag till sakkunniga:
- Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi, Linköping Universitet
- Bengt Winblad, professor i geriatrik, KI och Huddinge sjukhus
- Åke Rundgren, docent, Östra sjukhuset, Göteborg
Presidiet beslutade 2002-10-14:
Att återremittera ärendet till Hälsohögskolan och be dem inkomma med ett nytt förslag där
alla tre sakkunniga är behöriga i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och dess
tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.b.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga ärendet,
att be HHJ inkomma med kompletterande uppgifter i enlighet med
Fakultetens Instruktion, samt
att delegera till Presidiet att fatta beslut om sakkunniga.

4.4 ING planerar att direktrekrytera en professor tillsammans med Chalmers som ska vara
verksam 80% av sin tid på ING och resterande 20% på Chalmers. Ärendet bör behandlas
konfidentiellt.
Presidiet beslutar:
- att ING i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och dess tillämpningsföreskrifter
punkt 2.4.5.a ska inkomma med en ämnesbenämning och en ämnesbeskrivning inför
anställning av professor samt
- att ING med hänvisning till Fakultetsnämndens instruktion och dess
tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.b angående – ”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.” – ska inkomma
med skrivelse där man motiverar varför förnyad sakkunnigprövning inte är behövlig.

Bilaga 4.4

ING har inkommit med skrivelse 2002-11-01 med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen Flexibel produktion
med tillhörande ämnesbeskrivning inför direktrekrytering av professor
Christer Johansson.
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Ämnesbenämningen för Christer Johanssons professur vid KTH är ”flexibel
tillverkning med inriktning mot montering”. ING anser att KTHs och INGs
benämningar överensstämmer, varpå den nya benämningen ej behöver prövas
vid någon teknisk fakultet.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet flexibel produktion omfattar det vetenskapliga studiet av
produktionssystem för framställning av fysiska produkter. Ämnet behandlar
särskilt utvecklingen av principer, metoder och verktyg för utformning,
utveckling och värdering av flexibel tillverkning och montering. Forskningen
inom ämnet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på produktion och dess
växelverkan med hela produktframtagningsprocessen.
ING föreslår, i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion punkt 2.4.6.b,
att sakkunnigprövning inte erfordras, då Christer Johansson otvetydigt
uppfyller kraven på behörighet och det finns tidigare för ämnet relevanta
sakkunnigprövningar. Christer Johansson är idag professor i Flexibel
tillverkning med inriktning mot montering vid institutionen för Industriell
produktion, KTH.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.5

att godkänna ämnesbenämningen Flexibel produktion och medföljande
ämnesbeskrivning, samt
att godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras då det finns
tidigare för ämnet relevanta sakkunnigprövningar.

4.5 Skrivelse från HLK, 2002-11-19, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen Matematik, med didaktisk inriktning,
som är en vedertagen benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför
anställning av universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
Matematik med didaktisk inriktning innebär fokus på matematikundervisningens innehåll, orsakerna till valet av just detta innehåll samt sätten att
utforma lärandet så att det vilar på systematisk inhämtad kunskap, där teorier
av pedagogisk natur bildar basen för tolkning och förståelse.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ämnesbenämningen Matematik, med didaktisk inriktning
och medföljande ämnesbeskrivning inför rekrytering av
universitetslektor.

5. Fråga om tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning
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5

5.1 IHH har inkommit med yttrande över ansökan från Scott Hacker om
förordnande som docent i Nationalekonomi/Economics
IHH föreslår att följande sakkunniga utses:
- Heiki Loikanen, professor of economics, the University of Helsinki
- Barry Eichengreen, professor of economics or John Quigley, professor
of economics at the University of California, Berkeley.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 5.2

att godkänna ovan nämnda sakkunniga.

5.2 IHH har inkommit med yttrande över ansökan från Alexandre Piskounov
om förordnande som docent i Informatik, med speciell inriktning mot
datorberäkningar/Informatics with special emphasis on computational aspects.
Ämnesbeskrivning saknas men bör inkomma innan mötet 2002-11-27.
IHH föreslår att följande sakkunniga utses:
- Sture Hägglund, Professor i Datavetenskap, Linköping Universitet
- Carl Gustaf Jansson, Professor i Artificiell intelligens, Stockholms
Universitet.
IHH har inkommit 2002-11-25 med en ny ämnesbenämning och
ämnesbeskrivning.
Ämnesbenämning:
Informatics, with emphasis on decision support, mathematical modeling, and
intelligent technologies
Ämnesbeskrivning:
The research focus is within the wide spectrum of organizational information
systems, from their planning, design, implementation, and use to their
impacts on individuals, organizations, and society. Information systems
should not, however, be taken as technical constructs, but one should
consider relation of the information systems to the object system. In the
research, emphasis should also be given to the utilizing system, the
organization, economic unit, human being, etc.
This subject area focuses teaching and research in decision support,
mathematical modeling, and intelligent technologies. It includes theories,
methods, models, and technologies, which support design of computer-based
information systems and ensure their functionality to fulfill organizational
objectives. The area includes mathematical modeling and computer
simulation, optimization and decision-making, data processing, information
systems and database systems, intelligent technologies, and knowledge based
systems.
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

6.

att uppdra åt presidiet att utarbeta ett nytt förslag till
ämnesbenämning och ämnesbeskrivning i samverkan med IHH
att uppdra åt presidiet att godkänna ämnesbenämning och
ämnesbeskrivning efter redigering
att uppdra åt presidiet att godkänna sakkunniga efter att information
inhämtats angående behovet av att ha rysktalande sakkunniga i
ärendet.

6. Fråga om antagning av oavlönad docent.
6.1 Kerstin Gynnerstedt, HHJ har genomgått sakkunnigprövning samt
genomfört en docentföreläsning 2002-10-01 och anhåller nu om att befordras
till oavlönad docent.
Fakultetsnämnden beslutar:
att anta Dr. Kerstin Gynnerstedt, HHJ, som oavlönad docent i Socialt arbete.
6.2 Lennarth Johansson, HHJ, har genomgått sakkunnigprövning samt
genomfört en docentföreläsning 2002-10-07 och anhåller nu om att befordras
till oavlönad docent.
Fakultetsnämnden beslutar:
att anta Dr. Lennarth Johansson, HHJ, som oavlönad docent i Gerontologi.

Bilaga 6.3

6.3 Docent Peter Leisner, Linköpings Tekniska Högskolan, ansöker om att
bli antagen som oavlönad docent vid HJ.
Enligt docenturnämnden vid Linköpings Tekniska Högskola har Peter
Leisner den vetenskapliga kompetens och den pedagogiska skicklighet som
krävs för att bli antagen som oavlönad docent. Sakkunnigutlåtande
beträffande den vetenskapliga kompetensen föreligger från Christofer Leygraf,
professor vid Institutionen för Materialvetenskap vid KTH.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ändra instruktion och tillämpningsföreskrifter under punkt 1.2
organisation och tillhörighet, så att bl.a. ordet verksam används istället
för anställd,
att införa ett anmälningsförfarande, så att de som är verksamma vid
HJ, men ej anställda, anmäls som medlemmar i Fakulteten
att ING återtar ärendet och anmäler att Peter Leisner är verksam vid
ING som oavlönad docent.
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7.

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

8.

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Ansvars- och beslutsgången vid Högskolan i Jönköping samt Organisation
på stiftelsenivå för Högskolan i Jönköping
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 8.2

Att uppdra åt Benny Hjern att ta upp de oklarheter som föreligger i
skrivelsen om Beslutsgång och Organisation på Stiftelsenivå.

8.2 Bedömning av nya ämnen inom grundutbildningen
Högskolan i Jönköping har ålagt Fakultetsnämnden att i framtiden bedöma nya ämnen inom
grundutbildningen, vilket kan leda till behov av ytterligare revidering av Instruktionen till
Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutade 2002-09-18:

-

att vid nästa Fakultetsnämndsmöte ta upp Fakultetsnämndens relation till
Grundutbildningsnämnden.

Fakultetsnämndens uppgift är att ta ställning till examensämne/huvudämne.
Margaretha Sjöö har inkommit med en skrivelse där hon vill ha
fakultetsnämndens syn på biämnen inom examen. Enligt fakultetsnämnden
borde det ligga på Grundutbildningsrådet att fatta beslut om biämnen i
examen.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Att uppdra åt presidiet att ta fram information om fakultetsnämndens
uppdrag vad gället examensämnen.
Att uppdra åt presidiet ta fram en lista med alla de examensämnen
som finns vid HJ idag.
Att meddela Margaretha Sjöö att fakultetsnämnden endast kan uttala
sig om huvudämne inom examen.

8.3 Anders Hugoson från Odontologen har inbjudits till Fakultetsnämndens möte.
En förfrågan har inkommit till Fakultetsnämnden om att adjungera Odontologen till
Fakultetsnämnden vid HJ. Odontologen är organiserad under Folktandvården och har bl.a.
som uppgift att specialutbilda tandläkare men deltar också i utbildning av tandhygienister.
Odontologiska institutionen har 150 anställda och en aktiv forskningsmiljö där åtskilliga
doktorsavhandlingar har producerats. Institutionen har tillgång till forskningsanslag och ett
stort internationellt kontaktnätverk. Tillsammans med bl.a. Hälsohögskolan driver de aktivt
utbildning på grundnivå. Hälsohögskolan vill gärna utveckla samarbetet inom det
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odontologiska området t.ex. genom ett samarbete inom den kliniska forskningen.
Fakultetsnämnden beslutar:

-

att uppdra åt presidiet att bereda ärendet med hänsyn tagen till medlemmarnas
åsikter om innebörden och konsekvenserna av ett adjungerat medlemskap för sådana
anställda vid odontologiska institutionen som uppfyller det generella kravet för
medlemskap i fakulteten.

Presidiet föreslår Fakultetsnämnden:
Att eftersom odontologiska institutionen bedriver verksamhet under
högskoleliknande former d.v.s. bedriver forskning och utbildning i nära
anknytning till högskolan, kan de anställda vid odontologen, som uppfyller
kraven på medlemskap i enlighet med Fakultetsnämndens Instruktion punkt
1.2, bli medlemmar i Fakulteten. Odontologiska institutionen kan dock inte
utse ledamöter till Fakultetsnämnden då dessa endast kan utses av de fyra
fackhögskolorna.

Några frågor som togs upp till diskussion vid mötet var:
- Hälsohögskolan hade ett avtal med HJ och var adjungerade
medlemmar i fakultetsnämnden innan de blev en del av HJ. Kan ett
avtal i samma anda som det Hälsohögskolan hade fungera för
Odontologen?
- Fakultetsnämnden har som uppdrag att garantera kvalitén i
verksamheten vid HJ. Kommer Odontologen att underkasta sig
fakultetsnämndens kvalitetsgranskning t.ex. vid tillsättning av tjänster?
- Finns det någon motsvarighet till forskarkollegierna vid HJ på
Odontologen?
- Hur påverkar Odontologens avtal med Landstinget deras möjlighet att
vara medlemmar i fakulteten vid HJ?
Fakultetsnämnden beslutar:
- Att uppdra åt presidiet att diskutera ovan nämnda frågor med Anders
Hugosson på Odontologen,
- Att uppdra åt presidiet att ta upp frågan med rektor angående hur ett
avtal kan skrivas för ett utvecklat samarbetet med Odontologen.
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8.4 Vetenskapsrådets tjänst ExpertSvar
Berit Wall ger kort information om Expertsvar, en tjänst i Vetenskapsrådets
regi.
ExpertSvar är ett samarbete mellan alla svenska universitet och flera högskolor
och forskningsinstitut. Dess kärna är forskarförmedlingen, d.v.s. att hjälpa
journalister hitta rätt forskare för en bakgrundsintervju, kommentar eller ett
klargörande i en fråga.
Efter presentationen diskuterade fakultetsnämnden för och nackdelar med
ExpertSvar.
Fördelar:
- Hjälper HJ att uppfylla 3:e uppgiften.
- Om tjänsten leder till att HJ omnämns i någon artikel ger det
förhoppningsvis mycket gratis publicitet.
- Bra sätt för journalister att få kontakt med riktiga experter som har
forskningserfarenhet och inte bara tycker till i olika frågor.
- Det finns en grindvaktsfunktion som bedömer frågorna innan de läggs
ut på nätet.
Nackdelar:
- Dålig återkoppling från journalisterna.
- Risk att bli felciterad. (Gäller i och för sig alla kontakter med
journalister och kan bara avhjälpas genom att avtala med journalisten
om att få se texten innan den går i tryck.)
Fakultetsnämnden rekommenderar:
-

att HJ bör fortsätta testa Vetenskapsrådets tjänst ExpertSvar.
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8.5 Tema för fakultetskonferensen 2003
Fakultetskonferensen äger rum den 3-4 april på Hooks Herrgård.
Fakultetsnämndens medlemmar uppmanas att inkomma med förslag på ämne
för fakultetskonferens inför nästa möte med Fakultetsnämnden.
Ämnesförslagen skall handla om forskning och/eller högre utbildning.
Ett förslag lades fram vid dagens möte: Bildning kontra utbildning.
Vid presidiets möte 2002-10-14 föreslogs att idéhistoriken Tore Frängsmyr
vid Uppsala universitet skulle inbjudas som föreläsare vid konferensen.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att fastställa ämnet bildning kontra utbildning som tema för
fakultetskonferensen
att uppdra åt Benny Hjern att inbjuda Professor Tore Frängsmyr från
Uppsala universitet och Göran Hermeren som föreläsare vid
fakultetskonferensen.

8.6 Vetenskapsvecka
I Göteborg finns något som kallas Vetenskapsveckan, under vilken forskare
från universitetet och högskolan ger seminarier och föreläsningar för en
blandad publik i olika lokaler runt om i Göteborg.
Är detta något som vi kan införa i Jönköping? Kan HJ t.ex. erbjuda 2-3 dagar
där folk inom högskolan deltar i olika arrangemang utspridda i Jönköping?
Fakultetsnämnden beslutade:
-

Att diskutera förslaget vid Fakultetskonferensen den 3-4 april på
Hooks Herrgård.
Att tillsätta en grupp med representanter från varje fackhögskola som
kan bereda ärendet innan fakultetskonferensen. Gruppen består av
Benny Hjern (sammankallande), Lars Pålsson Syll, Kenneth Axelsson
och Bo Malmberg.
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8.7 Gemensam doktorandförening för HJ
IHH har sedan forskarutbildningen startade 1995 haft en doktorandförening
InPilio. Ordförande i föreningen är Tomas Karlsson som vid dagens möte tog
upp frågan om behovet av en gemensam doktorandförening för HJ. De övriga
fackhögskolorna har ett mindre antal doktorander som är inskrivna vid andra
universitet och högskolor. Varken HHJ, HLK eller ING har en egen
doktorandförening.
Fakultetsnämnden beslutar:
Att Tomas Karlsson skickar ett e-mail till medlemmarna i Fakultetsnämnden
som därefter förhör sig bland fackhögskolans doktorander om intresset för en
gemensam doktorandförening.
8.8 HHJ har ett ärende rörande en utlyst tjänst som lektor/professor i oral
hälsa. (Fakultetsnämnden har tidigare beslutat att benämningen för tjänsten
skulle vara Munhälsovetenskap, med där tillhörande ämnesbeskrivning, men i
annonsen där tjänsten utlyses anges benämningen Oral hälsovetenskap.)
HHJ har fått in tre svar på annonsen. En person vill prövas som professor och
de båda andra har inte angivet om de vill prövas för ett lektorat eller en
professur. HHJ undrar hur fakultetsnämnden anser att de bör gå till väga vid
sakkunnigprövningen?
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Att HHJ ska föreslå tre sakkunniga som kan bedöma
professorskompetensen hos de sökande. Om ingen bedöms som
professorsbehörig bedöms alla tre som lektorer.
Att uppdra åt presidiet att fatta beslut om ämnesbenämning och
medföljande ämnesbeskrivning efter förslag från HHJ.
Att uppdra åt presidiet att utse tre sakkunniga efter förslag från HHJ.

Fakultetsnämnden påpekar:
-

att beslut rörande ämnesbenämning och ämnesbeskrivning skall föregå
annonsering.

8.9 Fakultetsnämnden beslutade att bjuda in Hälsohögskolans VD, Professor
Birgitta Lundgren-Lindquist, till nästa möte med Fakultetsnämnden, den 29
januari kl 14.00 i Rektors konferensrum, för att ge henne möjlighet att
berätta om forskning och forskningsadministration vid HHJ och samtidigt ge
fakultetsnämnden möjlighet att berätta om sin verksamhet.
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8.10 IHH meddelar att en disputation kommer att ske under februari 2003
och presidiet kommer att ta beslut i ärendet under december månad.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum den 29 januari kl 14.00 i
Rektors konferensrum.
Mötestider 2003
Onsdagen den 26 mars
Onsdagen den 14 maj
Onsdagen den 24 september
Onsdagen den 19 november
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