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Tid

Fredagen den 2 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.

Bilaga 4.1

4.1 Professor i maskinkonstruktion, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan, 2004-05-05, med hemställan att Fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför rekrytering av en professor i maskinkonstruktion.
Fakultetsnämnden har den 2001-08-29 godkänt ämnesbeteckning och ämnesbeskrivning för
maskinkonstruktion.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet maskinkonstruktion omfattar metoder och tekniker för konstruktion av mekaniska
produkter/komponenter, särskilt användningen av datorbaserade verktyg i konstruktionsarbetet.
Ämnet innefattar såväl syntes som analys med datorstöd för att skapa, optimera och utvärdera
konstruktionslösningar (med avseende på t ex tillverkningsbarhet, hållfasthet, ljud- och
vibrationsegenskaper samt miljöaspekter).
Förslag på sakkunniga:
-

Hans Johannesson, professor i maskinkonstruktion vid CTH,
Lennart Karlsson, professor i datorstödd maskinkonstruktion vid LTU, och
Petter Kruus, professor i maskinkonstruktion vid LiTH

Fakultetsnämnden beslutade 2004-05-26:
-

att godkänna förslaget ovan, samt
att uppdra åt Presidiet att fatta beslut om att prövning har genomförts i enlighet
med Fakultetsnämndens instruktion för sakkunnigutlåtande inför tillsättning av
professor.

Sakkunnigutlåtande från professorerna Hans Johannesson, CTH, Lennart
Karlsson, LTU, och Petter Kruus, LiTH, inför rekrytering av Professor i
maskinkonstruktion har nu inkommit till Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

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

