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Tid

Onsdagen den 26 mars 2003 kl. 14.00-15.30.

Plats

Rektors konferensrum.

Närvarande

Kenneth Axelsson, Carina Berterö, Barbara Eklöf (assistent), Susanne
Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Sverker
Johansson (from punkt 8.4), Bo Malmberg (from punkt 4.1), Örjan Nilsson,
Ingvar L Svensson, Ann-Katrin Svensson, Björn Westberg (sekreterare),
Tommy Öberg (prodekanus)

Ej närvarande

Kristina Artsberg, Volker Brunns, Lars Pålsson Syll

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Föreliggande dagordning fastställdes.

2.

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Ingvar L Svensson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Information om personliga ersättare till ledamöterna i Högskolan i
Jönköpings överklagandenämnd.

Bilaga 3.2

3.2 Konferens om befordringsreformen
Högskoleverkets utvärdering av befordringsreformen under ledning av
professor Bengt Abrahamsson är nu slutförd och en slutrapport publiceras
under senare hälften av februari. I anslutning till att rapporten publiceras
arrangeras en konferens måndagen den 31 mars i Stockholm.
Susanne Hansson deltar i konferensen för Fakultetsnämndens räkning.
3.3 Pedagogiska kriterier vid sakkunnigbedömningar
Fakultetsnämnden har utvecklat en skrivelse om Värdering av pedagogisk meritering men
upplever att de sakkunniga inte alltid använder denna skrivelse vid bedömningar. Två frågor
diskuterades:
1.

2.

Korrigering av proceduren
Bättre information bör gå ut till de sökande om att de måste ta upp pedagogiska
meriter i sina ansökningshandlingar. Beskrivningen av meriterna bör baseras på de
av Fakultetsnämnden utfärdade bestämmelserna för värdering av pedagogisk
meritering.
De sakkunnigas kompetens
Ett sakkunnigutlåtande skall innehålla separata bedömningar vad avser vetenskapliga
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och pedagogiska meriter.
Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29

-

att uppdra åt Presidiet att se över hur relationen mellan Fakultetsnämnden och
rekryteringskommittéerna vid de fyra fackhögskolorna ser ut. Resultatet av presidiets
arbete ska presenteras vid nästa möte med Fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att hänvisning ska ske till fakultetsnämndens bestämmelser om
Värdering av pedagogisk meritering vid samtliga tjänstetillsättningar
eller befordringar som kräver sakkunnigbedömning samt
att information om detta skall spridas till berörd personal vid de fyra
fackhögskolorna.

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 Skrivelse från HHJ, 2003-02-28, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen ortopedteknik, som är en vedertagen
benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför anställning av
universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
Ortopedteknik (eng prosthetics and orthotics) omfattar rehabilitering av
människor med störningar och sjukdomar i rörelseorganen bl. a genom
försörjning med individuellt anpassade tekniska hjälpmedel exempelvis
proteser och ortoser. Karaktärsämnet utgör en egen kunskapsdomän som
kombineras med kunskaper och metoder från biomekanik, medicin och
beteendevetenskap.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna förslaget ovan.

Bilaga 4.2

4.2 Skrivelse från IHH, 2003-103-13 med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on
Strategy and Organisation (företagsekonomi, särskilt strategi och organisation),
som är en vedertagen benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför
rekrytering av universitetslektor/Assistant Professor.
Ämnesbeskrivning:
Business Administration focused on Strategy and Organization implies studies
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of different types of strategic activities in relation both to the changing
environment and to the internal organizational characteristics of the
enterprise such as its history, structure, culture, ownership, competence and
leadership. Strategy and Organization includes a special emphasis on the
mechanisms and processes of strategic change. Strategy and Organization at
JIBS also implies an international perspective.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna förslaget ovan.
4.3 Skrivelse från IHH 2002-08-06 med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen Finansrätt
med tillhörande ämnesbeskrivning inför docent Björn Westbergs
ansökan om prövning för befordran till professor i Finansrätt.
Ämnesbeskrivning:
Finansrätt innefattar skatterätt och offentlig hushållning, d.v.s. bestämningen av basen
och formerna för uttag av olika slag av statliga och kommunala pålagor. Skatter och
avgifter behandlas ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv.
IHH föreslår Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse

-

Nils Mattsson, professor i finansrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet
Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet.
Bertil Wiman, KPMGs professur i skatterätt vid Handelshögskolan i
Stockholm.

Fakultetsnämnden beslutade 2002-09-18:

-

att godkänna ämnesbenämning Finansrätt med ämnesbeskrivning
att godkänna de av IHH föreslagna sakkunniga.

Björn Westberg deltog inte i beslutet.

Bilaga 4.3

Sakkunnigutlåtande avseende Björn Westbergs ansökan om prövning för
befordran till professor i Finansrätt vid IHH har inkommit till
Fakultetsnämnden från professor Nils Mattsson vid Uppsala universitet,
professor Peter Melz vid Stockholms universitet och Bertil Wiman vid
Handelshögskolan i Stockholm.
Fakultetsnämnden beslutar:
att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer.
Björn Westberg deltog inte i beslutet.
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5.

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

6

6. Fråga om
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen
6.1 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 huvudämne i examen. 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 beslutade 2002-11-27:

-

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.

Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29:

-

att varje fackhögskola lämnar in en skrivelse till Fakultetsnämnden med respektive
fackhögskolas huvudämnen i examen och en kortfattad beskrivning av den
vetenskapliga kompetensen inom respektive ämne.

Presidiets kommentar:
Vid inrättande av ett nytt huvudämne behöver fakultetsnämnden ta ställning
till:
- om det för huvudämnet finns utbildade disputerade lärare vid HJ
- om det för huvudämnet finns kvalificerad forskning
- om det för huvudämnet finns tillräckligt ämnesdjup respektive
ämnesbredd
- om huvudämnet kan finnas på mer än en fackhögskola
- om forskning inom huvudämnet måste finnas på den fackhögskola
som vill inrätta det nya huvudämnet
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 6.2

att punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens Instruktion kompletteras med
tillämpningsföreskrifter innan några beslut, i ärenden rörande
bedömning av nya ämnen, tas.
att presidiet får i uppdrag att utveckla ett förslag till
tillämpningsföreskrift för punkt 2.4.3 inför mötet den 13 maj.

6.2 Sociologi som huvudämne
Skrivelse från HLK, 2003-02-14 med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnet sociologi som huvudämne i fil. kand.-examen.
Ämnet företräds vid HLK av Bodil Mannergren, universitetsadjunkt och
doktorand i sociologi. Samtliga sociologikurser genomförs i samarbete med
HHJ. Examinator är disputerad i ämnet och bedriver forskning inom
ämnesområdet.
Fakultetsnämnden beslutar:
att bordlägga ärendet i avvaktan på behandling av ärende 6.1.

7.

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

8

8 Övriga frågor
8.1 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
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.
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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 beslutade 2002-11-27:
- 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.
Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29:

-

att ärendet bordläggs i avvaktan på att rektor tar upp ärendet med Landstinget.

Fakultetsnämnden beslutar:
att överlämna ärendet till rektorn för bedömning.
8.3 Fakultetskonferensen 2003
Fakultetskonferensen äger rum den 3-4 april på Hooks Herrgård.
Temat för konferensen är Bildning kontra utbildning.
Gästföreläsare är:
Professor Tomas Englund, pedagog från Örebro universitet på temat “Det
goda samtalet som bildningsprojekt”.
Professor Sven-Eric Liedman, idé- och lärdomshistoriker från Göteborgs
universitet på temat ”Bildning och utbildning”.
Det har kommit in 41 anmälningar till fakultetskonferensen.
Bilaga 8.4

8.4 Val till elektorsförsamlingarna för Vetenskapsrådet, FAS och FORMAS
Fakultetsnämnden beslutar:
att uppdra åt Presidiet att i samråd med Fakultetsnämndens medlemmar
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inkomma med förslag på tre namn till valförsamlingen inför
Fakultetsnämndens möte den 13 maj.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum tisdagen den 13 maj kl 14.00 i
Rektors konferensrum.
Övriga mötestider under 2003:
Onsdagen den 24 september
Onsdagen den 19 november

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

Benny Hjern
Dekanus

Ingvar L Svensson
Ledamot

