Högskolan i Jönköping

Protokoll

Fakultetsnämnden

2003-09-24

Tid

Onsdagen den 24 september kl. 14.00-17.30.

Plats

Rektors konferensrum. Kaffe serveras kl. 14.00.

Närvarande

Kenneth Axelsson, Volker Bruns, Susanne Hansson (handläggare), Benny
Hjern (dekanus, ordförande), Sverker Johansson, Bo Malmberg, Örjan
Nilsson, Ann-Katrin Svensson, Ingvar L Svensson, Lars Pålsson Syll, Björn
Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)

Ej närvarande

Kristina Artsberg, Carina Berterö

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Tillägg till dagordningen:
- Punkt 3.1 Ingenjörshögskolans VD Roy Holmberg, inleder dagens
möte med en presentation av INGs ansökan om Forskningsområde
Teknik.
- Punkt 3.2 GRUK – Grundutbildningskommittén
- Punkt 4.10 Universitetslektor i omvårdnad, HHJ
- Punkt 8.4 Extra möte med Fakultetsnämnden
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
3.1 Vetenskapsområde Teknik
HJs forskningsfond inför uppbyggnaden av Vetenskapsområde Teknik
uppgår till cirka 30 miljoner kronor varav 1/3 är externfinansierade. Inom två
år är tanken att 50 % av forskningsmedlen skall komma från externa källor.
Hälften av forskningen som bedrivs vid ING är systemorienterad och andra
hälften är teknikorienterad. ING har undvikt att gå in på områden som redan
finns på andra fackhögskolor som t.ex. Industriell marknadsföring (IHH).
ING vill involvera Fakultetsnämnden i diskussionen kring vilka
forskarutbildningsämnen ING skall gå in med i sin ansökan.
Tidsperspektivet för ansökan är:
15 oktober 2003 – allt material skall vara färdigt
9 november 2003 – ansökan skall lämnas in
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Fakultetsnämndens roll är att bidra med erfarenheter från förra ansökan om
vetenskapsområde samhällsvetenskap/humaniora och vara behjälpliga vid
utkristalliseringen av nya forskarutbildningsämnen.
Innehållsmässigt är det viktigt att fokusera och prioritera starka områden där
de personella resurserna i form av professorer och disputerad personal finns att
tillgå.
Fakultetsnämnden beslutar:
Att ha ett extra möte i slutet av oktober för att gå igenom materialet en sista
gång innan ansökan lämnas in (se punkt 8.4).
3.2 GRUK – Grundutbildningskommittén
Carita Åbom är ordförande i GRUK som består av 15-17 representanter från
de olika fackhögskolorna vid HJ. Den håller för närvarande på att bygga upp
policy för vad de ska jobba med och vill klara ut gränsdragningen mellan
GRUKs och Fakultetsnämndens arbetsuppgifter.
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.
4.1 Skrivelse från ING, 2003-01-15, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbenämningen industriell design, som är en vedertagen benämning, med
tillhörande ämnesbeskrivning inför rekrytering av professor.
Ämnesbeskrivning:
Industriell design omfattar metoder för framtagning av produkter och tjänster för industriell
framställning, grundade på analyser av mänskliga behov och industriella förutsättningar.
Industriell design baseras på en kombination av marknadens förutsättningar och människans
behov och önskemål, fungerar som en länk mellan brukaren och producenten och har som
mål såväl användarvänlighet som produktionsvänlighet.
Förslag till sakkunniga:

-

-

-

Per-Olof Wikström, Designer SID, Professor, Chalmers Tekniska Högskola. Han
har byggt upp designutbildningen på Högskolan för Design och Konsthantverk i
Göteborg samt utvecklat och genomför f.n. utbildningen i teknisk design vid CTH.
Jan Hampf, Designer SID, Professor, Högskolan för Design och Konsthantverk,
Göteborg, ordförande i stiftelsen svensk Industridesign och driver sedan flera år
företaget Hampf Industridesign AB
Aina Nilsson, Designer SID, Volvo Lastvagnar AB, Göteborg. Hon är designchef på
Volvo Truck och sitter i styrelsen för stiftelsen svensk Industridesign AB. Hon har
varit sakkunnig vid tillsättandet av professur i Industriell design vid LTH.
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Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29:

-

Bilaga 4.1

att godkänna ämnesbenämningen industriell design och medföljande
ämnesbeskrivning inför rekrytering av professor,
att godkänna ovan nämnda sakkunniga (i enlighet med Fakultetsnämndens
instruktion och tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.6 b).

Sakkunnigutlåtande avseende Dag Holmgrens ansökan om att befordras till
professor i industriell design vid ING har inkommit till Fakultetsnämnden
från professor Per-Olof Wikström vid CTH, professor Jan Hampf vid HDK
och Aina Nilsson vid Volvo Lastvagnar AB.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter om det
beaktas att prövningen avser konstnärlig verksamhet. Även den
pedagogiska meriteringen måste ses mot bakgrund av en konstnärlig
gärning.

4.2 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 beslutade 2002-11-27:

-

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 påpekade:

-

att beslut rörande ämnesbenämning och ämnesbeskrivning skall föregå annonsering.

Skrivelse från HHJ 2003-01-09 med hemställan att Presidiet för Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbenämningen Oral hälsovetenskap och medföljande ämnesbeskrivning samt
sakkunniga inför prövning av tjänst som universitetslektor/professor .
(Enligt nationell överenskommelse har ämnesbenämning munhälsovetenskap ersatts av oral
hälsovetenskap. Tidigare godkänd ämnesbenämning beslutad vid Fakultetsnämndens möte 200005-29, protokoll nr. 19).
Ämnesbeskrivning:
Oral hälsa omfattar balansen mellan hälsa och sjukdom i tänder och munhålans olika
vävnader och möjligheten att påverka denna med profylaktiska åtgärder. Området är väl
representerat inom odontologisk forskning och klinik och har stor bet delse för individ och
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samhälle. Ämnet är huvudämne inom utbildningsprogram för tandhygienistexamen.
Förslag till sakkunniga:
- Arne Halling, professor i folkhälsovetenskap med särskild inriktning
samhällsodontologi, Högskolan, Kristianstad
- Göran Koch, professor emeritus i pedodonti, Skänkebergsgatan 22, Jönköping
- Folke Lagerlöf, professor i cariologi, Karolinska Institutet, Huddinge
Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29:

-

Bilaga 4.2

att godkänna ämnesbenämningen Oral hälsovetenskap och medföljande
ämnesbeskrivning samt
att utse ovan nämnda sakkunniga.

Sakkunnigutlåtande avseende tillsättandet av professur/lektorat i Oral
hälsovetenskap vid HHJ har inkommit till Fakultetsnämnden från professor
Arne Halling Högskolan, Kristianstad, professor Göran Koch, emeritus i
pedodonti, och professor Folke Lagerlöf, Karolinska Institutet, Huddinge.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

Det bör dock tilläggas att sakkunnigprövningen har genomförts som om
anställningen gällde en professor. Därefter har de två som ej förklarades
behöriga som professorer prövats för ett lektorat och rangordnats.
Bilaga 4.3

4.3 Skrivelse från ING, 2003-09-05, med hemställan, att Fakultetsnämnden
fastställer ämnesbenämningen Byggnadskonstruktion inför rekrytering av
universitetslektor. Ämnesbenämningen är vedertagen vid landets högskolor
varför ING anser att benämningens lämplighet ej behöver prövas. Vidare
anhåller ING att Fakultetsnämnden fastställer tillhörande ämnesbeskrivning.
Ämnesbeskrivning:
Byggnadskonstruktion omfattar analysmetoder och konstruktionsprinciper för
byggnadsverk och byggnadsdelar, såsom balkar, pelare och plattor, i betong,
stål och trä. I ämnet ingår vidare studium av dimensioneringskrav, lastnormer
och funktionssätt för byggnader och anläggningar.
Förslag till sakkunniga:
- Lennart Elfgren, professor (Structural Engineering) vid institution för
konstruktionsteknik vid Luleå Tekniska Universitet
- Kennet Axelsson, professor i geoteknik vid ING.
Fakultetsnämnden beslutar:
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att godkänna ämnesbenämningen Byggnadskonstruktion och
medföljande ämnesbeskrivning, samt
att utse ovan nämnda sakkunniga.

Kennet Axelsson deltog ej i beslutet.
4.4 Skrivelse från IHH, 2003-05-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on Management Accounting,
som är en vedertagen benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför anställning av
universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
Business Administration focused on Management Accounting is the study of economic control
systems, especially with regard to planning and organizational problems. Topics studied are:
budgeting and responsibility accounting; cost accounting and transfer pricing; capital
budgeting.
Sakkunniga föreslås vid ett senare tillfälle.
Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:

-

Bilaga 4.4

att godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on Management
Accounting samt medföljande ämnesbeskrivning inför rekrytering av universitetslektor.

Skrivelse från IHH 2003-08-21 med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna förslag till sakkunniga inför rekrytering av
universitetslektor i Business Administration focused on Management Accounting.
Förslag till sakkunniga:
-

Bertil Gandemo, Professor, former position as Professor of Business
Administration, focused on Accounting at Lund University
Kristina Artsberg, Associate and Acting Professor of Business
Administration, focused on Accounting, JIBS.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att utse ovan nämnda sakkunniga.

4.5 Skrivelse från IHH, 2003-05-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on Financial Accounting, som är
en vedertagen benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför anställning av
universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
Business Administration focused on Financial Accounting is the study of accounting principles,
criteria and disclosure policies to external users. It deals with theoretical models as well as
actual policy (national and international) in private accounting standard setting and
accounting legislation.
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Sakkunniga föreslås vid ett senare tillfälle.
Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:

-

att godkänna ämnesbenämningen Business Administration focused on Financial Accounting
samt medföljande ämnesbeskrivning inför rekrytering av universitetslektor.

Bilaga 4.5
Skrivelse från IHH 2003-08-21 med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna förslag till sakkunniga inför rekrytering av
universitetslektor i Business Administration focused on Financial Accounting.
Förslag till sakkunniga:
-

Bertil Gandemo, Professor, former position as Professor of Business
Administration, focused on Accounting at Lund University
Kristina Artsberg, Associate and Acting Professor of Business
Administration, focused on Accounting, JIBS.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.6

att utse ovan nämnda sakkunniga.

4.6 Skrivelse från ING, 2003-09-15, med hemställan, att Fakultetsnämnden
fastställer ämnesbenämningen Biokemi med inriktning mot bioteknik inför
internbefordran till universitetslektor efter avslutad doktorsexamen av Ingrid
Wadskog. Ämnesbenämningen är vedertagen vid landets högskolor varför
ING anser att benämningens lämplighet ej behöver prövas. Vidare anhåller
ING att Fakultetsnämnden fastställer tillhörande ämnesbeskrivning.
Ämnesbeskrivning:
Inom biokemin studeras livsprocesserna på molekylär nivå. Ämnet omfattar
kartläggning av de kemiska reaktioner som sker inne i den levande cellen,
studier av proteiner och andra biomolekyler med avseende på struktur och
funktion samt klargörande av arvsmassans kodade information.
Inriktning bioteknik innebär fokus på molekylernas biologiska funktion och
hur mikroorganismer industriellt kan användas för produktion av olika
kemiska produkter.
Förslag till sakkunniga enligt det förenklade förfarande som fastställts av
Fakultetsnämnden:
Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK
Ingemar Hjort, professor i biologi vid HLK
Fakultetsnämnden beslutar:
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att godkänna ämnesbenämningen Biokemi med inriktning mot
bioteknik och medföljande ämnesbeskrivning samt
att sakkunniga kan utses enligt det förenklade förfarandet vid
internbefordran efter avslutad doktorsexamen.

Ann-Katrin Svensson deltog ej i beslutet.
4.7 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 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 beslutade 2003-03-26:
att godkänna förslaget ovan.

Bilaga 4.7

Skrivelse från IHH 2003-09-16 med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna förslag till sakkunniga inför rekrytering av
universitetslektor i Business Administration focused on Strategy and
Organisation.
Förslag till sakkunniga:
-

Martin Lindell, Professor i företagsekonomi, Avdelningen för
Företagsledning och organisation, Svenska Handelshögskolan,
Helsingfors, Finland
Helén Anderson, Professor i företagsekonomi särskilt marknadsföring,
EMM, IHH

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att utse ovan nämnda sakkunniga.

4.8 Skrivelse från HLK 2002-01-14 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar
godkänna ämnesbeteckning Samhällskunskap med tillhörande ämnesbeskrivning inför
Docent Lars Pålsson Syll hemställan om prövning för internbefordran till professor i
samhällskunskap.
Ämnesbeskrivning:
Samhällskunskap studerar samhällans komplexa och föränderliga socioekonomiska
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uppbyggnad och struktur. Teorier och förklaringsansatser vad avser ekonomi, politik
och sociala förhållanden formuleras med sikte på tvärvetenskapliga och
ämnesöverskridande analys och förklaring av viktiga samhällsfrågor och problem.
HLK föreslår Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse:

-

Professor Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs
Universitet.
Professor Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet.
Professor Peter Söderbaum, professor i nationalekonomi vid Mälardalens Högskola.

Bakgrund:
Lars Pålsson Syll doktorerade i ekonomisk historia 1991 och i nationalekonomi 1997.
Tjänstebeteckningen/ämnesbenämningen på hans lektorat vid HLK är
samhällskunskap, men han har blivit docent i ekonomisk historia vid Lunds Universitet.
Enligt Högskoleförordningen p. 11 skall tjänstebeteckningen vid befordran till professor
ha samma tjänstebeteckning som den befordrades lektorat. Enligt Högskolan i
Jönköpings avtal med staten utgör dock Högskoleförordningens bestämmelser bara
riktlinjer för vår verksamhet.
Problem:
Det är av vikt att ämnesbenämningen möjliggör en vetenskaplig bedömning av den
sökandes meriter. Vid en ämnesbeteckning som samhällskunskap försvåras en
vetenskaplig bedömning eftersom den breda benämningen samhällskunskap rymmer så
många andra ämnen, och eftersom det ej är en allmänt vedertagen benämning vid större
universitet och högskolor.
Fakultetsnämnden vill dessutom inte låsa fast en anställd vid en ämnesbenämning som
ej är allmänt vedertagen och därmed kan försvåra anställning på andra universitet och
högskolor.

Förslag:
Några lösningsförslag diskuterades vid mötet. Ett förslag var att konvertera den tidigare
olyckligt beslutade benämningen på lektoratet och därefter prova vederbörandes
kompetens inom det ämne han doktorerat i och har erhålligt befordran till docent inom,
nämligen ekonomisk historia. Ett annat förslag var att ytterligare specificera ämnet:
Samhällskunskap, särskilt ekonomisk historia. Grundförslaget är dock att prövning avser
ekonomisk historia.
Fakultetsnämnden beslutade att bordlägga ärendet och uppdra åt presidiet att utarbeta
förslag till lösningar i ovan angivna ärende i samverkan med HLK.

Torsdagen den 7 mars träffade Presidiet HLKs VD Henning Johansson för att diskutera
ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen för samhällskunskap inför internbefordran
av Lars Pålsson Syll.
Fakultetsnämnden ställde sig frågande till ämnesbenämningen samhällskunskap eftersom
den inte var allmänt vedertagen vid andra universitet och högskolor. Det finns ingen
annan lärarhögskola eller annan högskola som idag har ämnesbenämningen
samhällskunskap. Henning Johansson framhöll att skolämnet heter Samhällskunskap och
därför skall även professuren ha den benämningen. Det innebär att professorn skall
forska om bl.a. hur man undervisar i samhällskunskap. Didaktiken syns inte i den
ämnesbeskrivning som idag finns varför Presidiet och Henning Johansson kom överens
om att HLK skulle skriva en n ämnesbeskrivning som bättre täckte in forskningsbiten
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inom ämnet samhällskunskap.
Presidiet ställde även frågan om Lars Pålsson Sylls kan bli kompetensförklarad inom det
breda ämnet samhällskunskap? Henning Johansson framhöll dock att det viktiga är att
få till stånd forskning i skolämnet samhällskunskap vilket kräver att en
ämnesbenämning och en ämnesbeskrivning godkänns så en professor kan installeras i
ämnet.
HLK kommer att arbeta fram en ny ämnesbeskrivning för samhällskunskap.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-03-21)
Att uppdra åt Presidiet att i samverkan med HLKs ledning inför nästa möte med
Fakultetsnämnden:
1.
2.

utveckla en ämnesbeskrivning för samhällskunskap som innehåller ämnet
didaktik, samt
utse lämpliga sakkunniga till den nya ämnesbeskrivningen

Därefter tar Fakultetsnämnden vid sitt möte den 29 maj, ställning till huruvida en
remissrunda är nödvändig innan ämnesbenämningen godkänns.

Ärendet kräver att Fakultetsnämnden fattar beslut avseende:

-

Att godkänna ämnesbenämningen Samhällskunskap

-

Att godkänna ämnesbeskrivning enligt följande:
Ämnesbeskrivning
Samhällskunskapen som didaktisk disciplin studerar samband mellan
livsmönster och samhällsorganisation i historiska, socioekonomiska,
pluralistiska och demokratiska fostransperspektiv. Genom såväl
ämnesteoretiska som didaktiska analyser skapas förståelse för svårigheterna att
åstadkomma säker och entydig kunskap om samhället.

-

Att utser sakkunniga.

Fakultetsnämnden anser att den nya ämnesbeskrivningen är väl anpassad till
ämnesbenämningen Samhällskunskap. Men eftersom det inte finns någon professor i
samhällskunskap vid något annat universitet eller högskola, beslöt Fakultetsnämnden att
genomföra en omröstning inom nämnden för att utreda om det fanns behov av ett
remissförfarande.
Resultatet av omröstningen blev att en informell förfrågan till ämnesföreträdare,
angående ämnesbeskrivningen till ämnesbenämningen samhällskunskap, ska
genomföras så snabbt som möjligt. Den informella förfrågan ska utröna i ett skriftligt
utlåtande av samma karaktär som vid ett sakkunniguppdrag i traditionell mening.
En nämndmedlem, Björn Westberg, var av en avvikande mening vad gällde den
informella förfrågan och ansåg att Fakultetsnämnden borde följa instruktionens lydelse
om en saklig prövning genom ett traditionellt remissförfarande till ledande
lärarhögskolor och/eller samhällsvetenskapliga fakulteter.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-05-29):
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Att Presidiet tillsammans med representant från HLK beslutar vilka ämnesföreträdare
fakultetsnämnden ska skicka en informell förfrågan senast tisdagen den 4 juni.
Argument från ämnesföreträdarna bör vara Fakultetsnämnden tillhanda senast fredagen
den 7 juni. Tre ämnesföreträdare skall kontaktas varav två utses av HLK och en av
Presidiet.
Att delegera till Presidiet att efter ovan nämnda utlåtanden om ämnesbeskrivningen
antingen godkänna de sakkunniga föreslagna ovan eller be Henning Johansson
inkomma med alternativa namn.

I enlighet med Fakultetsnämndens tidigare beslut om ämnesbeskrivningen för ämnet
Samhällskunskap vid HLK, har tre utomstående kunniga personer funderat kring
skrivningen. HLK föreslog relevanta personer vid Högskolan i Malmö och Örebro
universitet. På Fakultetsnämndens vägnar fick professorn i pedagogik Ulf P Lundgren,
Uppsala universitet (mm) fundera. (Se bilaga 4.1.a)
HLK har efter ovan nämnda uttalanden från relevanta personer inom ämnesområdet
utformat en ny ämnesbeskrivning för Samhällskunskap.
Ämnesbeskrivning:
Samhällskunskap avser ett tvärvetenskapligt område som korresponderar mot skolämnet
samhällskunskap. Inom området inryms olika enskilda discipliner som statskunskap,
ekonomi och pedagogik. Ämnesområdets teorier och förklaringsansatser vad avser
inrymda discipliner integreras med allmändidaktisk teoribildning med syfte att utveckla
forskning och kunskap om hur samhällskunskap kan organiseras för lärande.
Fakultetsnämnden beslutade (2002-09-18):

-

att godkänna ämnesbenämningen Samhällskunskap samt efter revidering
fastställa ovan angivna lydelse av ämnesbeskrivningen.

-

att be HLK inkomma med tre namn på sakkunniga och överlåta åt Presidiet
att fatta det slutliga beslutet angående dessa.

Lars Pålsson Syll deltog inte i beslutet.

HLK har inkommit med en skrivelse 2002-09-18 där följande sakkunniga föreslås för
internbefordran av Lars Pålsson Syll till professor i samhällskunskap:

-

Professor Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid
Göteborgs Universitet.
Professor Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet.
Professor Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet.

Presidiet beslutade 2003-09-20
- att godkänna de av HLK föreslagna sakkunniga

Bilaga 4.8

Sakkunnigutlåtande avseende Docent Lars Pålsson Syll ansökan om att
befordras till professor i ämnet samhällskunskap vid HLK har inkommit
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2003-09-16 till Fakultetsnämnden från Professor Sven-Eric Liedman,
Göteborgs Universitet, Professor Bo Sandelin, Göteborgs Universitet och
Professor Ulf P. Lundgren, Uppsala Universitet.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

Lars Pålsson Syll deltog ej i beslutet.
4.9 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:
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 beslutade 2002-11 27:

-

Bilaga 4.9

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

Sakkunnigutlåtande avseende universitetslektorat i Logistik, inriktning
material- och produktionsstyrning har inkommit 2003-09-16 till
Fakultetsnämnden från Professor Susanne Hertz, IHH och Professor Mats
Johansson, CTH.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

4.10 Universitetslektor i omvårdnad – HHJ
Skrivelse från HHJ, 2003-09-16, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna nedan angivna sakkunniga inför direktrekrytering, utan
konkurrens, av Katriina Hugosson till universitetslektor i omvårdnad.
Katriina Hugosson var den enda sökande till den utannonserade tjänsten.
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Förslag på sakkunniga:
- Tommy Öberg, professor i biomekanik och rörelselära,
Hälsohögskolan, och
- Bo Malmberg, docent i psykologi, Hälsohögskolan.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

5.

att sakkunniga kan utses enligt det förenklade förfarandet vid
direktrekrytering utan konkurrens.

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.
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 beslutade 2002-11-27:

-

Bilaga 5.1

att godkänna ovan nämnda sakkunniga.

Sakkunnigutlåtande avseende docentur i Nationalekonomi/Economics för Scott
Hacker vid IHH har inkommit till Fakultetsnämnden från professor Heiki
Loikanen, the University of Helsinki och professor Barry Eichengreen, the
University of California, Berkeley.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och Bestämmelser för antagning av oavlönad
docentur vid Högskolan i Jönköping, samt
att docentföreläsning skall hållas av Scott Hacker med titel Existing
Exchange Rate Explanations fredagen den 3 oktober kl. 14.00 i sal B302.

Fakultetsnämnden beslutade vidare efter diskussion:
- att uppdra åt Presidiet att revidera Fakultetsnämndens instruktion och
Bestämmelser för antagning av oavlönad docentur vid Högskolan i Jönköping
så det framgår att sakkunnig ej får ha varit den sökandes handledare eller
medförfattare vid betydande del av produktionen.
- att Fakultetsnämnden skall få in den information som krävs för att
bedöma detta.
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att utveckla engelska riktlinjer för hur ett sakkunnigutlåtande ska vara
konstruerat som vägledning för framförallt utländska sakkunniga.

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
Fakultetsnämnden beslutade (2003-03-26:

-

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

Ett första förslag till tillämpningsföreskrifter för punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens instruktion
är bilagd.
Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:

-

Bilaga 6.1

att efter omfattande revidering godkänna förslaget till tillämpningsföreskrifter för
punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens instruktion, men
att uppdra åt Presidiet att ytterligare se över och komplettera förslaget till punkt
2.4.3, samt
att den idag godkända skrivelsen används interimistiskt tills den nya versionen är
klar.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna Bestämmelser för bedömning av examen i huvudämne efter
revidering,
att uppdra åt Presidiet att föreslå hur gränsdragningen mellan GRUK
och Fakultetsnämndens roller skall klargöras,
att lämna in ett reviderat förslag till Stiftelsen när GRUK och
Fakultetsnämnden är överens om gränsdragningen, och
att verktyg för årlig kvalitetskontroll av de ämnen som redan har
huvudämne i examen skall utvecklas.

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 beslutade (2003-03-26):
att bordlägga ärendet i avvaktan på behandling av ärende 6.1.
Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:

-

att återremittera ärendet till HLK för komplettering i enlighet med beslutet under
punkt 6.1.

Fakultetsnämnden noterar till protokollet att HLK inte planerar inkomma
med en ny ansökan varför ärendet anses avslutat och tas bort från
dagordningen.
7.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
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licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
8

8 Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Professorsinstallation och promovering
Nästa promotion/installation planeras till 2004. Clas väckte tanken att
samordna installation/promotion med stiftelsens 10-års jubileum. Om vi skall
kunna vara utomhus bör vi förlägga festen till början av september.
Fredagen 3 september, lördagen 18 och 25 september är Hammarskjöldsalen
och Spegelsalen preliminärt bokade.
Doktoranden måste vara klar med sin doktorsexamen senast 15 juni för att få
delta i höstens promotion.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att promotion/installation skall äga rum den 18 september 2004 (25
september är ett alternativ),
att möjligheten att flytta ceremonin till centrala Jönköping, t.ex. Per
Brahe Gymnasiet, undersökes,
att doktorander ska ha tagit ut sin doktorsexamen och professorn skall
vara utsedd senast den 15 juni för att få vara med i
diplomeringshögtiden samma år, och
att promotion och installation äger rum jämna år i mitten av
september.

8.2 Val till Fakultetsnämnden
Fakultetsnämndens medlemmar uppmanas att på respektive fackhögskola
initiera val till Fakultetsnämnden inför kommande mandatperiod.
8.3 Förslag till mötestider under 2004
Presidiet föreslår Fakultetsnämnden:
Onsdagen den 28/1
Onsdagen den 24/3
Onsdagen den 26/5
Onsdagen den 29/9
Onsdagen den 24/11
Fakultetsnämnden beslutar:
Att godkänna förslaget ovan.
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8.4 Extra möte med Fakultetsnämnden
Med anledning av Ingenjörshögskolans ansökan om att erhålla
Vetenskapsområde Teknik behöver Fakultetsnämnden ha ett extra möte i
slutet av oktober.
Fakultetsnämnden beslutar:
att ett extra möte skall äga rum tisdagen den 21 oktober kl. 12-14 i Rektors
konferensrum. Lunchsmörgås serveras vid mötet.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 19 november kl
14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
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