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

Bilaga 7.1

7.1 Tomas Karlsson’s dissertation defense

1

Tomas Karlsson, holder of a master’s degree, is now in the process of concluding his doctoral
thesis entitled “Business plans in new ventures: An institutional perspective”. He is planning to
defend his dissertation on Monday, 19 September 2005 at 1.15 p.m. in B103 at JIBS. At his
final seminar on Wednesday, 15 December 2004, Professor Magnus Klofsten, Linköping
University, acted as opponent.
In the light of the above, the department of EMM propose that
-

-

Tomas Karlsson will defend his doctoral thesis “Business plans in new ventures: An
institutional perspective” on Monday 19 September 2005 at 1.15 p.m. in B103 at
JIBS.
Associate Professor Dean A Shepherd, Indiana University, USA will act as faculty
opponent.
Professor Magnus Klofsten, Linköping University, Professor Carin Holmquist,
Stockholm School of Economics and Professor Leif Melin, Business Administration,
JIBS will act as members of the examining committee.
Professor Johan Wiklund, JIBS will act as chairman during the dissertation.

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2005-08-26:
-

att godkänna förslaget ovan.

Måndagen den 19 september:
Idag, den 19 september, har Professor Carin Holmquist, Stockholm School of
Economics, fått förhinder att delta som betygsnämndsledamot vid Tomas
Karlssons disputation på grund av sjukdom.
Professor Per Davidson är för tillfället på besök vid IHH. Han är idag knuten
till Queensland University of Technology som professor i entreprenörskap.
IHH inser att det är ett gränsfall att se Per Davidsson som en extern
betygsnämndsledamot eftersom han är tjänstledig från IHH, och är idag
professor vid Queensland University of Technology, d.v.s han tillhör en
annan fakultet och han har läst Tomas avhandling som läggs fram idag.
Tomas Karlsson’s huvudhandledare Johan Wiklund ber fakultetsnämnden
utse Professor Per Davidsson till Carin Holmquist ersättare i betygsnämnden
vid Tomas Karlssons disputation idag den 19 september 2005.
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Fakultetsnämndens Presidium beslutar:
-

att godkänna Professor Per Davidsson som Carin Holmquist ersättare
i betygsnämnden vid Tomas Karlssons disputation idag den 19
september 2005.

Presidiet vill speciellt kommentera att detta är ett engångsbeslut på grund av
en betygsnämndsledamots hastiga sjukdom och får på intet vis ses som
prejudicerande för framtida beslut av likartad karaktär.
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