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Science Park

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Föreliggande dagordning fastställdes.
2.

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

3.

3. Informationsärenden

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.
4.2 Universitetslektor/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 beslutade den 18 juni 2003:

-

Bilaga 4.2

att godkänna förslaget från IHH.
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beslutar godkänna följande förslag till sakkunniga inför rekrytering av
universitetslektor i Political Science, focused on Implementation Research.
Förslag till sakkunniga:
-

Hans-Albin Larsson, Professor i historia, HLK
Stig Montin, Docent i statsvetenskap, Örebro Universitet.

Presidiet beslutar:
-

att utse ovan nämnda sakkunniga.
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Justerat enligt till originalet bifogad e-post
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