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Tid Onsdagen den 18 juni 2003 
 

Ledamöter 
 

Kristina Artsberg, Kenneth Axelsson, Carina Berterö, Volker Brunns, Barbara 
Eklöf (assistent), Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus), 
Sverker Johansson, Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Ingvar L Svensson, Ann-
Katrin Svensson Lars Pålsson Syll, Björn Westberg (sekreterare), Tommy 
Öberg (prodekanus) 
 

2. 2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att utse Björn Westberg och Bo Malmberg att jämte ordförande justera 
protokollet. 
 

4. 4. Fråga om  
- ämnesbenämning 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 Assistant Professor in Political Science, focused on Implementation 
Research 
 
Skrivelse från IHH, 2003-06-06 med hemställan att Fakultetsnämnden 
godkänner ämnesbenämningen Political Science, focused on Implementation 
Research, vilket är en vedertagen benämning, och medföljande 
ämnesbeskrivning inför rekrytering av universitetslektor.  
(Benämningen finns redan för en professur vid IHH men eftersom 
professuren kom till innan Fakultetsnämnden fanns, finns det inget beslut 
angående ämnesbenämning och ämnesbeskrivning.) 
 
Ämnesbeskrivning: 
Political Science at JIBS focuses on the emergence and growth of political 
institutions and their relationships, both theoretical and practical, to the 
development of societies, ranging from the local to the global. Key topics in 
research and teaching concern how intentions of politics, at all levels of 
authority and between them, are organized, decided and implemented to 
affect societies locally, regionally and globally. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att godkänna förslaget från IHH. 
 

5. 5. Fråga om  
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt  
- antagning av oavlönad docent. 
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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. 
 
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: 
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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.  
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: 
 

- att godkänna ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen ovan, samt  
- att godkänna de föreslagna sakkunniga Professor Sture Hägglund och Professor Carl 

Gustaf Jansson. 
 
 
Sakkunnigutlåtande avseende docentur i Informatics, with emphasis on decision support, 
mathematical modeling, and intelligent technologies för Alexandre Piskounov vid IHH har 
inkommit till Fakultetsnämnden från Professor Sture Hägglund, Linköpings universitet och 
Professor Carl Gustaf Jansson, KTH. 
 
Fakultetsnämnden beslutade (030513): 
 
- att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion 

och Bestämmelser för antagning av oavlönad docentur vid Högskolan i Jönköping, samt  
- att rekommendera att docentföreläsning får hållas och att uppdra åt presidiet att föreslå 

datum och tid för föreläsningen. 
 
 
Alexandre Piskounov, IHH, har genomgått sakkunnigprövning samt 
genomfört en docentföreläsning 2003-06-09 och anhåller nu om att befordras 
till oavlönad docent. Benny Hjern, Bo Malmberg och Björn Westberg var 
närvarande vid föreläsningen. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att anta Alexandre Piskounov, IHH, som oavlönad docent i Informatics, with 
emphasis on decision support, mathematical modeling, and intelligent 
technologies. 
  

 5.2 Bestämmelser för antagning av oavlönad docentur 
 
En ändring av Fakultetsnämndens Instruktion samt Bestämmelser för 
antagning av oavlönad docent föreslås med följande inriktning: 
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Baserat på de sakkunnigas utlåtande fattar Fakultetsnämnden ett villkorat 
beslut att anta s.k. oavlönad docent. Detta beslut är giltigt efter det att den 
sökande fullgjort en docentföreläsning i enlighet med Bestämmelserna för 
antagning av oavlönad docent vid Högskolan i Jönköping. 
 

Bilaga 5.3 5.3 Ansökan om docentprövning Christina Chaib, HLK 
 
HLK har inkommit 2003-06-05 med yttrande över ansökan från Christina 
Chaib om förordnande som oavlönad docent i Pedagogik. 
 
Förslag på sakkunniga: 
 
- Göran Lassbo, Professor i allmän pedagogik, IPD Enheten för individ, 

kultur och samhälle, Göteborgs Universitet 
- Solveig Hägglund, Professor i pedagogik, Karlstads universitet 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
Att godkänna förslaget från HLK. 
 

 
Barbara Eklöf / Susanne Hansson 
 
Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
                                                               
 
Benny Hjern  Björn Westberg Bo Malmberg 
Dekanus Sekreterare Ledamot 
 


