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Tid

Onsdagen den 18 juni 2003 kl. 15.00-16.15.

Närvarande

Barbara Eklöf (assistent), Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern
(dekanus), Björn Westberg (sekreterare)

Ej närvarande

Tommy Öberg (prodekanus)

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
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Föreliggande dagordning fastställdes.
2.

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Björn Westberg 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 Universitetslektorat i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK
Skrivelse från HLK 2003-06-04 med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna följande sakkunniga inför anställning av lektor i medieoch kommunikationsvetenskap:
-

Ulla Johnsson-Smaragdi, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö Universitet
Lars-Åke Engblom, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap,
Högskolan för lärande och kommunikation

Presidiet beslutar:
Att godkänna förslaget från HLK.
Bilaga 4.2

4.2 Direktrekrytering av universitetslektor i ortopedteknik, HHJ
I enlighet med Fakultetsnämndens instruktion, paragraf 2.4.6.b, om förenklat
förfarande vid direktrekrytering av universitetslektor utan konkurrens har
sakkunnigutlåtande inkommit till Fakultetsnämnden, angående Nerolyn
Ford, från professor Tommy Öberg och docent Bo Malmberg vid HHJ.
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för ortopedteknik beslutades vid
Fakultetsnämndens möte den 26/3 2003.
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Presidiet beslutar:
Att godkänna att prövning har genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens
instruktion, paragraf 2.4.6.b, om förenklat förfarande vid direktrekrytering
utan konkurrens.
4.3 Internbefordran till universitetslektor i pedagogik, HLK
Skrivelse från HLK, 2003-03-19, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna
ämnesbenämningen Pedagogik med inriktning på språkundervisning, med tillhörande
ämnesbeskrivning inför internbefordran av universitetslektor efter avlagd doktorsexamen.
Fakultetsnämnden beslutar:
På grund av att Ulla Lundgren har doktorerat i pedagogik, ett lektorats ämnesbenämning
följer med vid befordran till professor, och att ovan nämnda benämning ej är allmänt
vedertagen ser Fakultetsnämnden helst att lektoratet ifråga får ämnesbenämningen Pedagogik.
Till denna ämnesbenämning finns redan en beslutad ämnesbeskrivning. Fakultetsnämnden
beslutar i annat fall:

-

Bilaga 4.3

att godkänna ämnesbenämningen Pedagogik med inriktning på språkundervisning inför
internbefordran av universitetslektor,
att återremittera ärendet till HLK med hemställan om att de utarbetar ett nytt förslag till
ämnesbeskrivning,
att uppdra åt presidiet att godkänna ämnesbeskrivning efter redigering, samt
att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med det förenklade
förfarandet.

HLK har inkommit med skrivelse angående Ulla Lundgrens befordras till
universitetslektor i pedagogik. Ämnesbeskrivningen för pedagogik är sedan
tidigare godkänd av Fakultetsnämnden. I enlighet med Fakultetsnämndens
instruktion, paragraf 2.4.6.b, om förenklat förfarande vid internbefordran av
universitetslektor utan konkurrens har sakkunnigprövning genomförts och
godkänts av Fakultetsnämnden 2003-05-13.
Presidiet beslutar:
att godkänna ämnesbenämningen pedagogik.

7.

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

Bilaga 7.1

7.1 Annika Halls disputation, IHH
Annika Hall håller för tillfället på att avsluta sin doktorsavhandling,
Strategising in the context of genuine relations; an interpretative study of strategic
renewal through family interaction. Vid hennes slutseminarium måndagen den
25 november 2002, var Heléne Andersson från Linköpings universitet
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opponent. Heléne Anderssons rapport om avhandlingen bifogas.
EMM föreslår Forskarkollegiet och Fakultetsnämnden att:
-

-

Annika Hall disputerar med sin doktorsavhandling Strategising in the
context of genuine relations; an interpretative study of strategic renewal
through family interactions fredagen den 12 September 2003.
Anne Huff, Professor and Director of AIM, London Business School,
England, utses till fakultetsopponent.
Sebastian Green, Professor of Management, Dean of Faculty of
Commerce University College Cork, Ireland och Rolf Lundin,
Professor, Jönköping International Business School utses till
medlemmar i betygsnämnden.
Leif Melin, Professor, Jönköping International Business School utses
till ordförande vid disputationen.

Den tredje medlemmen i betygsnämnden utses av Presidiet efter det att
förslag inkommit från IHH.
Presidiet beslutar:
Att godkänna förslaget från IHH.
8

8 Övriga frågor
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 september kl
14.00 i Rektors konferensrum.
Övriga mötestider under 2003:
Onsdagen den 19 november

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

Björn Westberg
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

