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Tid

Onsdagen den 24 mars 2004 14.00

Plats

Mariedal, Fakultetsvillan

Närvarande

Kristina Artsberg, Anita Björklund, Anna Bärebring (studeranderepresentant),
Christina Chaib, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus,
ordförande), Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Kurt Sandkuhl, Ghazi Shukur,
Ingvar L Svensson, Lars Pålsson Syll, Tommy Öberg (prodekanus), Olle
Östklint

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Punkt 8.3 på dagordningen togs upp direkt efter punkt 2.
Därefter fastställdes dagordningen.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Anita Björklund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Odontologen i Fakultetsnämnden
Den förra Fakultetsnämnden hade till uppgift att föra en diskussion med odontologen som
vill bli anslutna till Fakultetsnämnden vid Högskolan.
På förslag finns nu att FN adjungerar tre personer från odontologen under samma
förutsättningar som Hälsohögskolan hade innan de blev en del av Högskolan i Jönköping.
Det problem som fortfarande finns kvar är odontologens förhållande till Landstinget.
Fakultetsnämnden beslutade den 28 januari 2004:
-

att arbeta vidare i enlighet med förslaget ovan.

Odontologen har bjudits in till Fakultetskonferensen den 1-2 april.
Rektor har inkommit med en skrivelse, 2004-02-05, angående Odontologens
medlemskap i Fakulteten vid högskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 3.2

att godkänna rektors förslag.

3.2 En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt, SOU
2004:27
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Utredningens uppdrag har varit att utreda vissa frågor rörande
forskarutbildningen och perioden efter doktorsexamen. I uppdraget har ingått
att analysera och utvärdera hur rekrytering, urval och antagning till
forskarutbildningen fungerar, analysera handledningens och handledarens roll
och funktion samt granska effekterna av de förordningsändringar för
forskarutbildningen som genomfördes 1998.
Utredningen återfinns i sin helhet på följande websida:
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm
Remissvar skall inkomma till rektors kansli senast den 24 maj 2004.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 3.3

att uppmärksamma fakultetens medlemmar om möjligheten att inkomma
med remissvar, samt
att lägga ärendet till handlingarna.

3.3 Internationaliseringen av högskolan
Den svenska högskolan ska bli mer internationellt anpassad. Bland annat
ersätts den nuvarande magisterexamen med en masterexamen av
internationellt snitt. Internationaliseringen behandlas i skrivelsen Högre
utbildning i utveckling - Bolognaprocessen i svensk belysning, Ds 2004:2.
Utredningen återfinns i sin helhet på följande websida:
http://utbildning.regeringen.se/propositionermm/ds/2004/Ds_2004_2.pdf
Remissvar skall inkomma till rektors kansli senast den 24 maj 2004.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att uppmärksamma fakultetens medlemmar om möjligheten att inkomma
med remissvar, samt
att lägga ärendet till handlingarna.

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 Ändring av ämnesbeteckning
Fakultetsnämndens presidium har 2003-12-10 godkänt ämnesbeteckning och
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ämnesbeskrivning för lektorat vid ING i Inbyggda system.
När förslag på sakkunniga senare tillställdes fakultetsnämnden angavs av
misstag ämnesbeteckningen Elektronikbyggsätt och fakultetsnämnden
godkände 2004-01-28 den tidigare godkända ämnesbeteckningen och
ämnesbeskrivningen, men nu för det senare ämnet.
Båda de aktuella ämnesbeteckningarna kan motiveras men efter förnyad
diskussion inom ING anhåller vi om att beteckningen Inbyggda system med
tidigare lämnad ämnesbeskrivning fastställs.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.2

att godkänna ovan nämnda förslag från ING.

4.2 Universitetslektor i pedagogik, HLK
Högskolan för lärande och kommunikation avser att anställa en
universitetslektor i pedagogik. Då endast en av de sökande är behörig,
hemställer HLK, i skrivelse från den 2004-02-06, om att fakultetsnämnden
utser följande två personer som interna sakkunniga, i enlighet med det
förenklade förfarandet.
Förslag på sakkunniga:
- Ann Ahlberg, professor i specialpedagogik, HLK
- Mohamed Chaib, professor i pedagogik, HLK
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna ovan nämnda förslag från HLK.

4.3 Universitetslektor i matematik med didaktisk inriktning, HLK
Högskolan för lärande och kommunikation avser att anställa en
universitetslektor i matematik med didaktisk inriktning.
Fakultetsnämnden har den 2002-11-27 godkänt ämnesbeteckning och
ämnesbeskrivning för matematik med didaktisk inriktning vid HLK.
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som sakkunniga
följande två personer:
-

Extern sakkunnig: Johan Lithner, FD, docent, universitetslektor i
matematik vid Umeå universitet
Intern sakkunnig: Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete,
HLK

3
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Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.4

att godkänna ovan nämnda förslag från HLK.

4.4 Universitetslektor i inbyggda system, ING
Ingenjörshögskolan avser att direktrekrytera en universitetslektor i elektronikbyggsätt.
Fakultetsnämnden har tidigare (1998-05-13 och 1999-09-08) godkänt ämnesbeteckningen
Inbyggda system, inriktning elektronikbyggsätt för en professor vid ING och vi anhåller nu att
ämnesbeteckningen elektronikbyggsätt godkänns för befattningen som universitetslektor.
Ämnesbeskrivning
Ämnet behandlar det vetenskapliga studiet av inbyggda elektroniksystem med inriktning på
byggsätt och datorstödd konstruktion. Området innefattar optimeringsmetoder och
modelleringsverktyg för byggsätt, konstruktion och utvärdering av inbyggda elektroniksystem
med avseende på såväl elektromagnetisk kompatibilitet som tillförlitlighet.
Förslag på sakkunniga:
-

Dag Stranneby, professor i elektronikproduktion vid Örebro universitet
Shashi Kumar, professor i inbyggda system vid ING

Fakultetsnämnden beslutade den 28 januari 2004:
-

att godkänna förslaget från ING.

Se punkt 4.1 angående att ämnesbenämningen inbyggda system skall
användas istället för elektronikbyggsätt.
Sakkunnigutlåtande från professorerna Dag Stranneby och Shashi Kumar
inför direktrekrytering av lektor i inbyggda system har nu inkommit, 200403-12, till Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.5

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

4.5 Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap, HHJ
Skrivelse från HHJ, 2004-02-26, angående internbefordran till universitetslektor, enligt det förenklade förfarandet, efter avslutad doktorsexamen av
adjunkt Jan Strindhall.
Fakultetsnämnden har den 2000-05-29 godkänt ämnesbeteckning och
ämnesbeskrivning för biomedicinsk laboratorievetenskap vid HHJ.
Följande sakkunniga har inkommit med utlåtande enligt det förenklade
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förfarandet:
- Tommy Öberg, professor i biomekanik och rörelselära, HHJ
- Anders Wikby, docent i analytisk kemi, HHJ
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.6

att godkänna att prövning genomförts i enlighet med det förenklade
förfarandet i Fakultetsnämndens instruktion och
tillämpningsföreskrifter.

4.6 Professur i socialt arbete, HHJ
Skrivelse från HHJ, 2004-03-09, med hemställan att Fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför rekrytering av professor i socialt arbete.
Hälsohögskolan ansöker om dispens från kravet på tre externa sakkunniga
inför rekrytering av professor, då ett stort antal professorer i socialt arbete som
tillfrågats ej varit villiga att åta sig uppdraget.
Förslag på sakkunniga:
- Hans Svärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan i Lund
- Haluk Soydan, professor i socialt arbete, Socialstyrelsen, Stockholm
- Gerdt Sundström, professor i socialt arbete, HHJ
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.7

att godkänna ovan nämnda förslag från HHJ, eftersom det varit ytterst
svårt att hitta sakkunniga inom socialt arbete, och
att beslutet ej är prejudicerande för framtida fall.

4.7 Lektorat i Business Administration focused on Strategy and Organisation,
IHH
Skrivelse från IHH, 2003-03-13 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:
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att godkänna förslaget ovan.

2003-09-24
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.

Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Professor Martin Lindell och
Professor Helén Andersson.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.8

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

4.8 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:
-

att godkänna förslaget från IHH.

Skrivelse från IHH 2003-08-21 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar godkänna
följande förslag till sakkunniga inför rekrytering av universitetslektor i Political Science,
focused on Implementation Research.
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Förslag till sakkunniga:
-

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

Presidiet beslutade 2003-11-10:
-

att utse ovan nämnda sakkunniga.

Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Professor Hans-Albin Larsson och
docent Stig Montin.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.9

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

4.9 Universitetslektor i litteraturvetenskap, HLK
Skrivelse från HLK, 2004-03-17, med hemställan att Fakultetsnämnden
godkänner ämnesbenämningen litteraturvetenskap med medföljande
ämnesbeskrivning samt utser sakkunniga inför anställning av
universitetslektor.
Ämnesbeskrivning:
Litteraturvetenskap är ett grundläggande ämne inom humanistisk utbildning
och forskningsområdet humaniora. Inom litteraturvetenskap studeras den
litterära processen, dvs den litterära textens tillkomst, utformning, spridning,
mottagande, verkan och värdering. Ämnets vetenskapliga bas utgörs av
teoribildning kring och tillämpning av, exempelvis, filologisk, historiskbiografisk, strukturalistisk, nykritisk, litteratursociologisk eller
receptionsanalytisk metod.
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som sakkunniga
följande två personer:
-

Extern sakkunnig: Claes-Göran Holmberg, Docent i
litteraturvetenskap vid Lunds Universitet
Intern sakkunnig: Mari Ann Berg, FD, docent, M. Ed.,
universitetslektor i engelska med litterär inriktning

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ovan nämnda förslag från HLK.
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4.10 Universitetslektorat i Teknisk mekanik, ING
Skrivelse från ING, 2004-03-17, med hemställan att Fakultetsnämnden
godkänner ämnesbenämningen Teknisk mekanik och medföljande
ämnesbeskrivning inför direktrekrytering av universitetslektor Niclas
Strömberg. Ämnesbeteckningen är vedertagen och finns exempelvis hos
Vetenskapsrådet och vid LiTH och CTH.
Ämnesbeskrivning:
Teknisk mekanik är ett grundläggande ämne inom teknisk utbildning och
utgör en bas för ett flertal tillämpningsområden. Inom området teknisk
mekanik studeras tillstånd och rörelse hos makroskopiska kroppar och därvid
förekommande krafter och andra belastningar, t.ex. termiska. Ämnets
vetenskapliga bas utgörs av allmänna mekaniska principer, av konstitutiva
relationer mellan inre krafter och deformationer och av beräkningsmetoder.
Niclas Strömberg har tidigare undergått sakkunnigprövning för anställning
som universitetslektor i Teknisk mekanik. Sakkunnigutlåtande bifogas och vi
anhåller om att Fakultetsnämnden godkänner att vederbörlig
sakkunnigprövning skett.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.11

att godkänna ovan nämnda förslag från ING.

4.11 Bestämmelser för vetenskaplig meritering
Fakultetsnämnden vid HJ har utvecklat Bestämmelser för värdering av
pedagogisk meritering som utsedda sakkunniga ska ta hänsyn till och använda
som mall vid sakkunnigprövning. Flera inkomna sakkunnigutlåtande visar
dock på att ytterligare riktlinjer krävs även vad gäller bedömning av
vetenskaplig meritering.
Bilaga 4.11 innehåller en kombination av våra bestämmelser och Lunds
bedömningsgrunder vid sakkunnigprövning.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

5.

att uppdra åt Presidiet att komplettera Bestämmelser för värdering av
pedagogisk meritering med Bestämmelser för värdering av vetenskaplig
meritering.

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.
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5.1 Docentprövning i pedagogik, 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 beslutade 2003-06-18:
Att godkänna förslaget från HLK.

Härmed anhåller Christina Chaib om att avbryta den sakkunnigprövning för
oavlönad docentur som tidigare ansökt om. Anledningen är att hon för
närvarande är inne i en process med internationell publicering och vill
återkomma när hon kan inkludera publikationerna i sin meritförteckning.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 5.2

att godkänna förslaget ovan.

5.2 Docentur i nationalekonomi, IHH
IHH har inkommit 2004-02-16 med yttrande över ansökan från Hans Lööf
om förordnande som oavlönad docent i Nationalekonomi.
Han Lööf är verksam vid institutionen för industriell ekonomi och
organisation vid KTH där han också erhöll en doktorsexamen i
nationalekonomi 2002. I december 2003 startade Centre of Excellence for
Science and Innovation Studies vid KTH. Centrat fungerar som en plattform
för samarbete mellan forskningsgrupper från olika avdelningar vid KTH och
IHH. Professor Börje Johansson, IHH är ledare för centrat och Hans Lööf är
forskningskoordinator. IHH stödjer Hans Lööfs ansökan om att bli förordnad
som oavlönad docent vid HJ.
IHH föreslår att följande sakkunniga utses:
-

Zoltan Acs, Professor in Economics, Robert G. Merrick School of
Business,
Bo Carlsson, Professor in economics, Case Western Research University,
USA

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna IHHs ovan angivna förslag.
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6. Fråga om
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen
- huvudämne inom forskarutbildningen

Bilaga 6.1

6.1 Statistik som forskarutbildningsämne vid IHH

10

IHH har inkommit med en skrivelse, 2004-03-16, med hemställan att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnet statistik som ett
forskarutbildningsämne vid IHH.
Statistics at JIBS has developed a network with Linköping, Lund, Stockholm,
Uppsala and Örebro University and Stockholm School of Economics in order
to develop and offer a doctoral education within statistics. A study plan for the
research education in statistics has been developed (based on the already
existing plans in Economics and Business Administration).
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga ärendet till nästa möte då ytterligare dokumentation
skall föreligga.

Ghazi Shukur deltog ej i beslutet.
7.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
7.1 Mikael Samuelssons disputation
Mikael Samuelsson (680121-5077), holder of a master’s degree, is now in the
process of concluding his doctoral thesis entitled “Creating new ventures: A
longitudinal investigation of the nascent venturing process”. He is planning to
defend his dissertation on Monday, 10 May 2004 at 1 p.m. in room B103. At
his final seminar on Friday, 9 May 2003 Associate Professor Friederike
Welter, the Rhine-Westphalia Institute for Economic Research, Essen,
Germany acted as his opponent. Friederike Welter’s report on the dissertation
is attached. Mikael’s manuscript has since been rewritten and language
checked.
In the light of the above, the Research Committee at JIBS proposes that the
Faculty Board approve:
-

-

Mikael Samuelsson defending his doctoral thesis “Creating new
ventures: A longitudinal investigation of the nascent venturing process” on
Monday, 10 May 2004 at 1 p.m. in B103.
Professor Paul Reynolds, Babson College/London Business School, as
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faculty opponent
Professor Hans Landström, Lund University, Professor Magnus
Klofsten, Linköping University, and Associate Professor Jan Greve,
JIBS, as members of the examining committee.
Professor Per Davidsson, JIBS to act as chairman during the
dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
8

att godkänna förslaget från IHH.

8 Övriga frågor
8.1 Hedersdoktorer
Inga noteringar förs till protokollet då ärendet behandlas under strikt
sekretess.
8.2 Rollfördelningen mellan Fakultetsnämnden och Fackhögskolorna
Varje Fackhögskola skall bereda de ärenden som läggs fram i Fakultetsnämnden.
IHH har t.ex. ett forskarkollegium som internt fungerar på samma kvalitetssäkrande sätt som
Fakultetsnämnden. Om handläggningen inom forskarkollegierna, eller liknande organ, vid
respektive fackhögskola fungerar som en intern fakultetsnämnd borde en del ärenden kunna
delegeras till respektive fackhögskola och endast tillställas fakultetsnämnden som beslut.
I ärenden som rör ämnesbenämning, tillsättning av tjänst, befordran och framläggning av
avhandling, etc. är det ämnet/sektionen vid IHH som tar första initiativet och förbereder
ärendet. Därefter förankras ärendet hos VD som bifaller eller avslår begäran innan frågan går
vidare till IHH:s forskarkollegium för behandling och beredning. Slutligen vidarebefordras
ärendet till fakultetsnämnden för beslut.
IHH hemställer nu om:
att Fakultetsnämnden får rättigheter att till Fackhögskola delegera vissa åtgärder för vilka
Fackhögskolan har specialkompetens och en fungerande kvalitetssäkrande organisation,
att IHH, med strikt tillämpning av Fakultetsnämndens instruktion, tillämpningsföreskrifter
och bestämmelser, skall få ta över beslutanderätten i ärenden som rör IHH vad gäller:
-

ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor, docent och
professor,
utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller befordran
inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet,
tillsättande av sakkunniga inför docentprövning,
antagning av oavlönad docent,
framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt
utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen,
samt

att beslut fattade av Forskarkollegiet vid IHH, i frågor enligt ovan, skall tillställas
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fakultetsnämnden och av Fakultetsnämndens kansli vidarebefordras till Fakultetsnämndens
medlemmar samt bifogas protokollet vid nästföljande möte med fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga förslaget ovan eftersom det berör viktiga Fakultetsnämndsärenden
reglerade i FNs instruktion.
att uppdra åt Presidiet att utreda ärendet vidare.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att frågan bordläggs tillsvidare.

8.3 Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN
Skrivelse har inkommit till Fakultetsnämnden, i dess roll som kvalitetssäkrande organ i
akademiska frågor vid HJ, från professor Per Davidsson vid IHH. Disciplin- och
avskiljandenämnden – DAN beslutar bl.a. i ärenden då studenter anklagas för fusk. DAN har
idag inga disputerade ledamöter och det har ifrågasatts dels om DAN inte borde ha
åtminstone några disputerade ledamöter, dels om hanteringen i DAN är förenlig med
Fakultetsnämndens goda rykte?
Kommentarer från nämnden:
Akademisk kvalitetskontroll är en del av Fakultetsnämndens uppgift. Om en
examinationsuppgift på en kurs kräver en disputerad lärare är det kvalitetsmässigt inte befogat
att en adjunkt utvärderar den disputerade lärarens akademiskt, vetenskapliga bedömning av
nämnda examinationsuppgift. Kommunikationen mellan DAN och lärarna är av stor vikt.
Fakultetsnämnden beslutade 2003-11-19:
-

-

att bjuda in en representant från DAN till nästa möte med Fakultetsnämnden,
att be representanten beskriva DANs beredningsgång, vem som bereder ärenden och
hur de tror att FN kan komma in i beredningsgången,
att en representant från Fakultetsnämnden bör vara medlem i DAN och ha
skyldighet och rättighet att till nämnden föra tillbaka frågor som rör den akademiska
kvalitén innan slutligt beslut fattats i DAN.
att göra HJs ledning uppmärksam på att eftersom vi inte är beroende av
Högskoleförordningen finns det ingen klar besvärsgång vid överklaganden av olika
slag. Ur kvalitetssynpunkt bör detta rättas till.

Presidiet 2003-12-10
Per Davidsson har inkommit med en skrivelse där han hemställer att Fakultetsnämnden, i
kraft av sitt övergripande kvalitetsansvar, omprövar och om möjligt häver DANs beslut i
ärendet ovan.
Fakultetsnämndens Presidium beslutade 2003-12-10:
-

att bjuda in advokat Staffan Lindgren till nästa möte med Fakultetsnämnden för att
få en beskrivning av beredningsgången och överklagandegången i DAN.
att inte riva upp det fattade beslutet eftersom Fakultetsnämnden ej har befogenhet
att göra det.
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Fakultetsnämnden beslutade 2004-01-28:
-

att bordlägga ärendet till nästa möte den 24 mars då advokat Staffan Lindgren är
inbjuden till Fakultetsnämndens möte kl. 14.00.

Advokat Staffan Lindgren är inbjuden till Fakultetsnämndens möte kl. 14.00.
Gången vid anmälan till DAN:
- Nämnden möts en gång i månaden.
- En lärare gör vanligtvis en anmälan som åtföljs av för ärendet relevant
material.
- Enligt DANs instruktion är det nämnden som är utredare.
- Viktigt att studenten får möjlighet att yttra sig över anmälan
skriftligen eller muntligen till nämndens sekreterare som gör en
promemoria av det sagda.
- Studenten har rätt att inställa sig och yttra sig över anmälan samt vara
närvarande om annan person får yttra sig om ärendet.
- Nämnden överlägger enskilt och meddelar studenten när beslut fattats
(oftast efter ett par dagar).
- DANs instruktion är inte helt tydlig men kan tolkas så att studenten
har rätt att överklaga ett beslut men det har inte läraren. Enligt
instruktionen har den rätt att överklaga som ärendet berör.
Kommentarer vid diskussionen:
- Enligt Staffan Lindgren tittar nämnden på om en student försökt
vilseleda med sitt agerande eller om han/hon bara handlat i oförstånd.
Nämndens motto är att i oklara fall hellre fria än fälla.
- Om nämnden hade ett mer domstolsliknande förfarande skulle
läraren, precis som studenten, alltid ha rätt att yttra sig i nämnden och
att överklaga de beslut som fattas.
- Idag är de flesta representanter i DAN lärare och ej disputerade
forskare. Fakultetsnämndens ledamöter upplever att det vore en fördel
för DAN att ha med en forskningsrepresentant i nämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ta tillvara på informationen från advokat Staffan Lindgren och
uppdra åt Presidiet att sammanställa en skrivelse till högskolans
styrelse.

8.4 Fakultetskonferensen 2004
Temat för årets fakultetskonferens, som äger rum den 1-2 april på Hooks Herrgård, är
Genderperspektiv i forskning och forskarutbildning.
Mer information om gästföreläsare kommer att skickas ut så snart dessa är inbokade.
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31 anmälningar har hittills inkommit till konferensen.
Bilaga 8.5

8.5 Kompetenscentrum Afrika i Jönköping
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att det inte ligger inom Fakultetsnämndens uppgift att utse ledamöter
till KAJ.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 26 maj
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.
Övriga mötestider under 2004 är:
Onsdagen den 29/9
Onsdagen den 24/11

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Marie Larsson-Linton
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Anita Björklund
Ledamot

