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Tid

Torsdagen den 17 juni 2004

Per Capsulam protokoll

Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Marie
Larsson Linton (sekreterare), Örjan Nilsson (ledamot), Tommy Öberg
(prodekanus)

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 Professur i arbetsterapi, HHJ
Skrivelse från HHJ, 2004-01-18, med hemställan, att Fakultetsnämnden utser sakkunniga
inför rekrytering av professor i arbetsterapi vid HHJ.
Förslag på sakkunniga:
- Birgitta Bernspång, professor i arbetsterapi, Umeå universitet
- Mona Eklund, docent i arbetsterapi, Lunds universitet
- Axel Fugl-Meyer, professor i rehabiliteringsmedicin, Uppsala universitet
Fakultetsnämnden beslutade 2004-01-28:
-

att utse Birgitta Bernspång och Axel Fugl-Meyer som sakkunniga inför rekrytering
av professor i arbetsterapi, samt
att uppdra åt Presidiet att utse den tredje sakkunniga, antingen Mona Eklund,
under förutsättning att hon kompetensförklaras som professor, eller en ny sakkunnig
som föreslås av HHJ.

Mona Eklund utsågs till professor i Lund och är därmed behörig som
sakkunnig inför rekrytering av professor i arbetsterapi.
Sakkunnigutlåtanden har inkommit till Fakultetsnämnden, 2004-06-04, från
professorerna Birgitta Bernspång, Axel Fugl-Meyer och Mona Eklund inför
rekrytering av professor i arbetsterapi vid HHJ.
Fakultetsnämndens Presidium beslutar:
-

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

4.2 Professur i omvårdnad, HHJ
Skrivelse från HHJ, 2004-01-18, med hemställan, att Fakultetsnämnden utser sakkunniga
inför rekrytering av professor i omvårdnad vid HHJ.
Förslag på sakkunniga:
- P-O Sandman, Professor i omvårdnad, Umeå universitet
- Hjördis Björvell, professor emerita i omvårdnad, Karolinska Institutet i Stockholm
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Ulla Qvarnström, professor emerita i omvårdnad, Universitetet i Bergen

Fakultetsnämnden beslutade 2004-01-28:
-

att godkänna förslaget från HHJ.

Sakkunnigutlåtanden har inkommit till Fakultetsnämnden, 2004-06-04, från
professorerna P-O Sandman, Hjördis Björvell och Ulla Qvarnström inför
rekrytering av professor i omvårdnad vid HHJ.
Fakultetsnämndens Presidium beslutar:
-

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

6

6. Fråga om
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen,
- huvudämne inom forskarutbildningen, samt
- studieplaner inom forskarutbildningen.

Bilaga 6.4

6.4 Oral Hälsovetenskap som huvudämne i kandidatexamen, HHJ
HHJ har inkommit med en skrivelse, 2004-04-27, med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnet Oral Hälsa som huvudämne i kandidatexamen vid HHJ.
HHJ har inkommit med en extra skrivelse, 2004-04-27, där man önskar ändra huvudämnet
från Oral Hälsa till Oral Hälsovetenskap.
Kommentarer från Fakultetsnämnden:
Lärarunderlaget är en aning svagt, men om ansökan kompletterats med namn på alla lärare,
inom fakulteten vid Högskolan i Jönköping (dvs inklusive lärare från Odontologen), som är
involverade i utbildningen uppfylls troligen alla krav på kontinuitet.
Fakultetsnämnden beslutade 2004-05-26:
-

att uppdra åt Presidiet att godkänna ämnet Oral Hälsovetenskap som huvudämne i
kandidatexamen vid HHJ, efter att ansökan kompletterats med namn på alla lärare
som är involverade i utbildningen inom oral hälsovetenskap och återfinns inom
fakulteten vid Högskolan i Jönköping.

Skrivelse från Hälsohögskolan har inkommit, 2004-06-16, med
kompletterande information angående lärare som är involverade i
utbildningen inom oral hälsovetenskap och återfinns på Odontologen, d.v.s.
inom fakulteten vid Högskolan i Jönköping.
Fakultetsnämndens Presidium beslutar:
-

att på uppdrag av Fakultetsnämnden godkänna ämnet Oral
Hälsovetenskap som huvudämne i kandidatexamen vid HHJ.
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8. Övriga frågor
8.1 Hedersdoktorer 2004
Fakultetsnämnden vid Högskolan i Jönköping utsåg, 2004-05-26, följande
personer till hedersdoktorer:
-

-

-

Christina Hamrin utses till hedersdoktor för viktiga insatser med
stort personligt engagemang i högskolans utveckling.
Nancy Pedersen utses till hedersdoktor för en nationellt och
internationellt framstående gärning som forskare och för betydelsefulla
insatser för gerontologisk forskning vid Hälsohögskolan i Jönköping.
Josef Rydén utses till hedersdoktor för en livsgärning som forskare,
folkbildare och recensent inom främst lokal- och företagshistoria i
Jönköpings län, parat med ett stort engagemang inom svensk
hembyggdsrörelse på lokal, regional och nationell nivå.
Shaker A. Zahra utses till hedersdoktor vid Högskloan i Jönköping
för en internationellt framstående gärning som forskare inom
entreprenörskap samt för viktiga insatser för Internationella
Handelshögskolans utveckling.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 29 september
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

Tommy Öberg
Pro Dekanus

Örjan Nilsson
Ledamot

