Högskolan i Jönköping

PER CAPSULAM PROTOKOLL Nr. 24

Fakultetsnämndens Presidium

2002-12-18

Tid

Onsdagen den 18 december 2002

Per Capsulam möte

Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Björn
Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
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Därefter fastställdes föreliggande dagordning.
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.
4.1 Skrivelse från IHH 2002-06-18 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar godkänna
ämnesbenämning ”Financial Economics” med tillhörande ämnesbeskrivning inför anställning
av universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
Financial economic theory is based on theoretical breakthroughs during the last two decades.
The theory of financial economics is a mixture of many different contributions from separate
areas such as finance, economics, mathematical programming, utility theory and portfolio
analysis, and models of matching processes in markets. Financial economics comprises the
following aspects:

-

-

Corporate finance is the study of the ways firms are financed. By necessity, this type
of study must also address the theory of firm.
Portfolio analysis is embedded in a theoretical framework of investment
management. Other issues in this framework are asset or wealth allocation, the
original capital asset pricing model and arbitrage pricing theory.
Financial economics is also concerned with models of money. One research area is
focused on the role of money (financial instruments) are essential for the allocation
of goods. Another area of research examines when and in which ways money is
productive. In this context transaction costs play an important role. Here we can
recognise models of markets with regard to information exchange and the market
organisation. One essential problem in this research is the market process of
matching of buyers and sellers, and the use of money and other financial assets as
record-keeping devices.

IHH föreslår följande sakkunniga:

-

Associate Professor Håkan Persson, Örebro University
Professor Charlie Karlsson, IHH

Fakultetsnämnden beslutar:

-

-

att godkänna ämnesbenämningen Financial Economics/Finansiell ekonomi
att remittera ärendet till IHH för att få en reviderad ämnesbeskrivning samt
fullständiga uppgifter om sakkunniga
att delegera till Presidiet att fatta beslut om sakkunniga och om ämnesbeskrivningen
efter remiss till Kristina Artsberg och Lars Pålsson Syll.
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IHH har inkommit med en skrivelse 2002-09-18 med en ny version av ämnesbeskrivningen
och en utvecklad beskrivning av de två sakkunniga.
Ämnesbeskrivning:
Financial economic theory is based on theoretical breakthroughs during the last two decades.
The theory of financial economics is a mixture of many different contributions from separate
areas such as finance, economics, mathematical programming, utility theory and portfolio
analysis, and models of matching processes in markets. Financial economics comprises the
following aspects:
[1] Corporate finance is the study of the ways firms are financed. By necessity, this type of
study must also address the theory of the firm.
[2] Portfolio analysis is embedded in a theoretical framework of investment management.
Other issues in this framework are asset or wealth allocation, the original capital asset pricing
model, and arbitrage pricing theory.
[3] Models of money is an area that focuses on the role of money (financial instruments) in
the allocation of goods. Another area of research examines when and in which ways money is
productive. In this context transaction costs play an important role.
Förslag på sakkunniga:
- Docent Håkan Persson, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet
- Professor Charlie Karlsson, professor i teknologi och innovation vid IHH.
Presidiet beslutar:
- att återremittera ämnesbeskrivningen till IHH för revidering
- att godkänna de av IHH föreslagna sakkunniga.

Bilaga 4.1

Presidiet har i samverkan med ämnet nationalekonomi vid IHH fått fram en
ny version av ämnesbeskrivningen för Financial Economics. Beskrivningen
har två gånger varit på remiss hos Lars Pålsson-Syll och Kristina Artsberg.
Ny ämnesbeskrivning:
Financial Economics analyses the economic agents' strategies concerning
investments and the use of intertemporal contractual arrangements of
different types. Financial Economics is traditionally divided into two areas,
Investment Theory and Corporate Finance. The two areas are respectively
focused on portfolio selection and on the financial decisions and the capital
structure of firms.
One of the main directions of contemporary research is represented by
dynamic general equilibrium models of asset pricing, allowing to analyse the
implications of a host of real-world factors such as asset-market segmentation,
transaction costs and the spatial separation of agents. Another main direction
is the study of the consequences of the intrinsic incompleteness of contracts
and of the difficulties associated with their enforcement on the firms'
financial decisions.
Presidiet beslutar:
Att godkänna ämnesbeskrivningen ovan.

2

Högskolan i Jönköping

PER CAPSULAM PROTOKOLL Nr. 24

Fakultetsnämndens Presidium

2002-12-18

Bilaga 4.2
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4.2 Skrivelse från IHH med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbeskrivningen för Handelsrätt, en benämning som tidigare
godkänts av Fakultetsnämnden och som är allmänt vedertagen både vid IHH
och andra lärosäten, inför direktrekrytering av lektor utan konkurrens i
enlighet med Fakultetens Instruktion och Tillämpningsföreskrifter paragraf
2.4.6.
Ämnesbeskrivning:
Handelsrätt omfattar juridik av betydelse för företagande och
näringslivsutveckling. Ämnesbredden täcker i första hand in civilrätt,
skatterätt, processrätt och straffrätt. Den internationella inriktningen är
uttalad och inbegriper EG-rätt, internationell privat- och processrätt,
dubbelbeskattningsavtal och andra internationella konventioner av betydelse
för företag och deras anställda.
Civilrätten omfattar ämnets centrala delar, främst avtals-, köp- och annan
förmögenhetsrätt, ersättningsrätt, associationsrätt, kredit- och obeståndsrätt,
arbetsrätt, immaterialrätt och marknadsrätt samt rättslig reglering av
finansiella instrument. Skatterätten är inriktad på nationellt och
internationellt verksamma företag och individer. Processrätten omfattar
främst civil- och förvaltningsprocess.
Ämnesbredden återspeglas såväl genom det stora urvalet av olika rättsområden
som genom studiet av samverkan mellan olika rättsvetenskapliga discipliner så
som det kommer till uttryck i t.ex. rättslig reglering av finansiella marknader
och av elektronisk handel. Utnyttjandet av rättsvetenskaplig metod kan ses
som en sammanhållande länk mellan berörda delområden och intar därmed
en central plats i den handelsrättsliga forskningen
I enlighet med ovan nämnda paragraf 2.4.6 krävs endast prövning av
pedagogisk skicklighet i detta fall, då det vetenskapliga kravet är uppfyllt
genom att en avhandling skrivits och försvarats.
IHH vill föra till protokollet att man i enlighet med det förenklade
förfarandet utsett följande sakkunniga:
-

Michael Bogdan, Professor i civilrätt, Lunds universitet
Lena Olsen, Docent i civilrätt, Uppsala universitet

Presidiet beslutar:
Att godkänna ovan nämnda ämnesbeskrivning till ämnesbenämningen
Handelsrätt.
5. Fråga om tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning
Bilaga 5.1

5.1 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.
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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.
Fakultetsnämnden beslutar:

-

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.

Presidiet har i samverkan med ämnet Informatik vid IHH kommit fram till
följande förslag angående ämnesbenämning, ämnesbeskrivning samt
sakkunniga.
Fakultetsnämndens ledamöter ansåg att ämnesbenämningen Informatics, with
emphasis on decision support, mathematical modeling, and intelligent technologies
var för lång. Professor Sven Carlsson vid sektionen för Informatik vid IHH
anser att ämnesbenämningen väl täcker in det forskningsfokus som den
blivande docenten står för och vill därför att benämningen skall fastställas.
Fakultetsnämndens ledamöter ansåg även att ämnesbeskrivningen var onödigt
lång och att den till viss del beskrev vad ämnet inte innehöll. Efter samråd
med Professor Sven Carlsson och lektor Alexandre Piskounov togs följande
förkortade ämnesbeskrivning fram:
Ämnesbeskrivning:
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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.
The subject area focuses on 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.
Fakultetsnämndens ledamöter ifrågasatte även de sakkunnigas möjlighet att
utvärdera den sökande då en stor del av hans produktion var publicerad på
ryska. Enligt professor Sven Carlsson finns det tillräckligt mycket
publikationer skrivna på engelska för att de sakkunniga ska kunna göra en
rättvis bedömning av den sökandes kvalifikationer för befordran till docent.
Efter dessa klargöranden och revideringar beslutade presidiet:
-

8.

att godkänna ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen ovan, samt
att godkänna de föreslagna sakkunniga Professor Sture Hägglund och
Professor Carl Gustaf Jansson.

8. Övriga frågor
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

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Björn Westberg
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Tommy Öberg
Pro Dekanus

