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Kristina Artsberg, Krister Bjerklin, Anita Björklund, Christina Chaib, Anna
Gerson (studeranderepresentant), Susanne Hansson (handläggare), Benny
Hjern (dekanus), Tomas Kroksmark, Marie Larsson Linton ((sekreterare)
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Kurt Sandkuhl, Birgitta Sidenvall, Olle Östklint

Ej närvarande

Bo Malmberg (tf Prodekanus), Ghazi Shukur, Ingvar L Svensson, Tommy
Öberg (prodekanus)

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Punkt 8.1 behandlas före punkt 3 på dagordningen.
Dagordningen fastställs efter ovan angivna ändring..
2.

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

3.

3. Informationsärenden
3.1 Miljödag på HJ
Rektor vill tillsammans med fakultetsnämnden erbjuda en halvdag om
samhällsvetenskaplig miljöforskning. Han har kontaktat Anders Wijkman,
som aktivt arbetar med miljöfrågor inom EU. Rektor har nu varit i kontakt
med Anders Wijkman och bokat den 23 februari 2006.
Frågor som bl.a. kan ställas är hur miljöfrågor kommer in i utbildningen och
forskningen, samt hur miljöforskning kan berika den forskning och utbildning
som idag bedrivs vid de olika fackhögskolorna.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att fakultetsnämndens ledamöter skall inkomma med förslag till vem
på de olika högskolorna som bedriver samhällsvetenskaplig forskning.

3.2 Standar för Odontologiska institutionen
Under installations- och promoveringsceremonins inledningsmarsch har
respektive högskola ett standar. Som ny medlem i fakulteten behöver
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Odontologiska institutionen utveckla en egen logo som kan avbildas på ett
standar.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att Peter Nilsson tar kontakt med Berit Wall för att få mer
information om ceremonin etc.

3.3 Magisterutbildning i lärande, HLK
HLK har rätten att bedriva forskarutbildning i lärande. HLK hemställer nu
om att även få rätten att ha huvudämnet lärande på magisternivå.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att om kraven för att bedriva forskarutbildning i ett ämne vid HJ
uppfylls anses även kraven för huvudämne i kandidat- och
magisterutbildning vara uppfyllda och därmed har HLK rätten att
bedriva magisterutbildning i lärande.

3.4 Forskarutbildning samt huvudämne i examen
Fakultetsnämnden granskar, efter insänd ansökan, om kraven för att bedriva
forskarutbildning inom ett ämne uppfylls. Enligt beslut ovan skall ett
forskarutbildningsämne även kunna vara huvudämne i kandidat- och
magisterutbildning.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att om ett forskarutbildningsämne skall vara huvudämne i
magisterexamen skall en anmälan om detta, med beskrivning av
utbildningen, skickas in till fakultetsnämnden.

3.5 Bolognaprocessen
De nya masterutbildningarna ställer nya krav på fakultetsnämndens arbete. Vi
kan behöva gemensam policy för masterutbildningar.
Thomas Andersson berättar att det i budgeten för 2006 finns extra pengar för
att investera i särskilda åtgärder, speciellt för IHH och HLK.
Eftersom högskolor utan vetenskapsområde ej automatiskt får bedriva
masterutbildning har fler av högskolorna i Västsverige tagit kontakt med
högskolan i Jönköping för att de vill utveckla gemensamma mastersprogram.
Högskolorna ifråga är Halmstad, Skövde, Trollhättan/Uddevalla och Borås.
Samverkan är en möjlighet för HJ att få in ytterligare studenter och bli tyngre
på mastersnivån.
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De externa högskolorna ifråga är alla statliga vilket innebär att de har krav på
sig från staten detta kan få konsekvenser för fakultetsnämndens arbete i
framtiden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att börja arbeta med de frågor som rör fakultetsnämndens roll i de nya
utbildningarna.

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 Historia, med inriktning mot historiedidaktik, HLK
Skrivelse från HLK, 2005-03-10, med hemställan att Fakultetsnämnden godkänner
ämnesbenämningen historia, med inriktning mot historiedidaktik, samt medföljande
ämnesbeskrivning.
Ämnesbeskrivning:
Historia som akademisk disciplin beskriver och beforskar det mänskliga samhällets förändring i tid
och rum. I en mera specifik och preciserad mening fokuserar det historiska perspektivet på
förhållandet mellan förändring och kontinuitet, de historiska processernas tidsbundenhet samt på
villkoren för hur historisk kunskap skapas, upplevs, används och förmedlas inom samhälle och
undervisning. Därvid eftersträvas förklaring och förståelse utifrån såväl individuellt, strukturellt,
genetiskt som genealogiskt perspektiv.
Fakultetsnämnden beslutade 2005-03-16:
-

att godkänna förslaget ovan.

Skrivelse från HLK, 2005-04-05, med hemställan om att fakultetsnämnden utser sakkunniga
inför anställning av en universitetslektor i historia, med inriktning mot historiedidaktik.
HLK föreslår följande två personer som sakkunniga:
-

Ann-Katrin Hatje, professor i historia, Institutet för historiska studier, Umeå Universitet.
Professor emerita Sirkka Ahonen, historiedidaktik, Helsingfors universitet

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2005-040-5:
-

att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden (2005-06-03 och
2005-10- 18) från Sirkka Ahonen och Ann-Katrin Hatje inför rekrytering av
universitetslektor i Historia, med inriktning mot historiedidaktik.
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.2

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
fakultetens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

4.2 Rättsvetenskap, särskilt skatterätt, EG-rätt eller förmögenhetsrätt/ Law,
especially EU Law or Commercial Law or Tax Law, IHH
Application from JIBS (2005-04-25) regarding the approval of the following subject names
and subject descriptions related to staff faculty positions within the subject Law. Forthcoming
faculty positions are intended to be named Law, specially … (a certain named sub-subject
within the discipline).
Law (Rättsvetenskap) covers all areas of law including theory of law and legal methodology.
Law, especially EU Law (EU-rätt), covers primary as well as secondary European Community
Law, its application in the Member States and the relationship between EU Law and national
law. Case law from the European Court of Justice and the European Court of Human Rights
as precedents is hereby important.
Law, especially Commercial Law (förmögenhetsrätt), covers Contract, Commercial Law and
other areas of civil law like company and financial law.
Law, especially Tax Law (skatterätt), covers primarily national and international taxation of
income and consumption Moreover, the subject includes public finance and other types of
taxes and public charges.
Fakultetsnämndens Presidium beslutade 2005-05-25:
-

att godkänna förslaget ovan.

051123
Law has received two applications for the position in Law, especially
Commercial Law. The subject description have been altered slightly after the
Faculty Board meeting:
Ämnesbeskrivning:
Law, especially Commercial Law (förmögenhetsrätt), covers Contract, Company,
Financial and other areas of civil law related to commercial matters.
Proposed special advisors are:
- Rolf Dotevall, Professor, civilrätt, School of Business, Econmics and Law,
Göteborg University
- Björn Westberg, Professor, Tax Law and Public Finance, JIBS
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.3

att godkänna förslagen ovan.

4.3 Professor och universitetslektor i logistik, ING
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Ingenjörshögskolan avser att rekrytera en professor och en universitetslektor i
logistik. Ämnesbeteckningen är vedertagen med utbildning och forskning vid
ett stort antal tekniska och ekonomiska institutioner.
Skrivelse från ING, 2005-11-16, med hemställan att fakultetsnämnden för de
aktuella anställningarna fastställer ämnesbeteckningen Logistik. Beteckningen
är vedertagen vid tekniska och ekonomiska utbildningar varför vi anser att
beteckningens lämplighet ej behöver prövas vid någon annan fakultet.
Vidare anhåller vi att fakultetsnämnden fastställer följande ämnesbeskrivning:
Ämnesområdet omfattar analys, planering, utveckling, samordning, organisation,
styrning och kontroll av det industriella företagets material-, resurs- och
informationsflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem samt metoder
för värdering av försörjningskedjans konkurrenskraft och miljöpåverkan.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslaget ovan, och
att presidiet får tillstånd att godkänna en eventuell förändring av
ämnesbenämningen från logistik till produktionslogistik samt den
förändring detta medför i ämnesbeskrivningen.

5.

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.

Bilaga 5.1

5.1 Oavlönad docentur i nationalekonomi/ Economics
In 2001 Dan Johansson received his PhD from the Royal Institute of
Technology in Economics. His previous academic degree was from 1997 –
Ekonomie licentiate from Stockholm School of Economics.
Johansson’s CV currently includes 8 accepted or published articles in
international journals and several chapters in books with refereed
contributions.
During the last two years Dan Johansson has started cooperating with several
scholars at JIBS, especially in the context of JIBS’ CECIS-research on
“Innovation and Growth”. The collaboration includes book projects, joint
databases, and several research projects. The intense interaction includes both
senior researchers like P-O Bjuggren and Börje Johansson and a set of doctoral
students.
There are strong reasons to improve the possibilities of continuing this
collaboration by having Dan Johansson as a oavlönad docent/unpaid associate
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professor at jibs. Dan Johansson is currently a researcher at Ratioinstitutet in
Stockholm.
Proposal for special advisors:
-

Professor Bo Carlsson, Department of Economics, Case Western Reserve
University, USA, and
Professor David Audretsch, Max Planck Institute of Economics, Jena,
Germany.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 5.2

att godkänna förslaget ovan.

5.2 Oavlönad docentur i Företagsekonomi/Business Administration
Application from Helene Ahl, Research Fellow at Encell, Jönköping
University, to be promoted to (unpaid) Associate Professor in Business
Administration.
Helene Ahl took her PhD at JIBS in 2002 with a dissertation combining the
field of entrepreneurship with a gender perspective on the entrepreneur.
Her research beyond the PhD project has been in major subfields of business
administration, dealing with basic issues in organization theory such as
learning, motivation and empowerment. Her knowledge and interest in
gender issues is an important resource for JIBS. Most of her research implies
an application of the discourse analysis methodology, supplementing the more
traditional empirical research at JIBS in a fruitful way.
In support of Helene Ahl’s application JIBS and the Department of
Entrepreneurship, Marketing and Management suggest the following special
advisors:
-

Professor Eero Vaara, Business Administration, Swedish School of
Business Administration and Economics, Helsinki
Professor Elisabeth Sundin, Business Administration, Linköping
University

Fakultetsnämnden beslutar:
6

att godkänna förslaget ovan.

6. Fråga om
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen,
- huvudämne inom forskarutbildningen, samt
- studieplaner inom forskarutbildningen.
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6.1 Health Promotion and Health Education som huvudämne i
magisterexamen, HLK
Med hänvisning till bilagda inlagor anhåller Högskolan för lärande och kommunikation
härmed om att fakultetsnämnden inrättar Health Promotion and Health Education som
huvudämne i magisterexamen.
Ämnesbeskrivning i svensk översättning:
”Health promotion” avser hälsobefrämjande aktiviteter som syftar till att öka människans kontroll
över sin hälsa och de faktorer som påverkar densamma. ”Health Education” avser undervisning
och didaktik med inriktning på sådana aktiviteter och faktorer.
HLK har, bl.a. via Skolverket och Folkhälsoinstitutet, varit engagerat i det europeiska
nätverket för hälsofrämjande skolor (ENHPS) som stöds av bl.a. EU-kommissionen, WHO
och Europarådet. Genom detta engagemang har HLK etablerat kontakter inom områdena
Hälsa och Lärande med ett antal universitet, framför allt i Europa.
EU-kommissionen har nyligen inrättat programmet Erasmus Mundus för den högre
utbildningen inom EU. Programmet, som f.f.a. riktar sig mot tredje
land, d.v.s. alla länder som inte är medlemmar eller på något sätt associerade till EU, utgår
från bl.a. Bolognaprocessen och Lissabondeklarationen och har som huvudsyfte att stärka
kvaliteten och den internationella attraktiviteten hos universitet och högskolor inom EU.
Jörgen Svedbom deltog i mötet och presenterade den påtänkta magisterutbildningen för
Presidiets ledamöter.
Fakultetsnämndens Presidium beslutade 2004-10-19:
-

att be Jörgen Svedbom att till Presidiet inkomma med ytterligare information
angående lärarkompetens och kontinuitet i såväl utbildningen som på lärarsidan.
att Presidiet kan ta ett Per Capsulam-beslut i ärendet när alla handlingar har
inkommit.

Preliminärt skall utbildningen heta ”Young Peoples´ Culture and Health – a
Learning Perspective” och ämnesnamnet skall preliminärt vara “Health
Promotion and Health Education.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga ärendet tills en genomarbetad version av ansökan
inkommer till fakultetsnämnden, och
att både HLK:s och på HHJ:s VD:ar skall ha signerat ansökan
eftersom båda fackhögskolorna är lika delaktiga i utbildningen.

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 Andreas Johnsons disputation
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Andreas Johnson, Ph.D. Student, is now in the process of concluding his
doctoral thesis entitled ”Host Country Effects of Foreign Direct Investment”.
He is planning to defend his dissertation on February 9, 2006 at 10.00 am in
B1014 (exB103). During his final seminar on June 7, 2005, Associate
Professor Hans Lööf from the Royal Institute of Technology, CESIS,
Stockholm, acted as his opponent. Professor Lööf’s report on the dissertation
is attached.
In the light of the above, we hereby request that the decision of the Research
Committee be:
-

-

-

to approve that Andreas Johnson defends his dissertation on February
9, 2006
to recommend to the Faculty Board that Professor Dr. Jouke van
Dijk, Economics, University of Groningen, The Netherlands, be
appointed as faculty opponent
to recommend to the Faculty Board that Professor Edward M.
Bergman, Vienna University of Economics, Austria, Professor, Pontus
Braunerhjelm, Economics, Royal Institute of Technology, Stockholm,
and Associate Professor Per-Olof Bjuggren, Economics, JIBS,
Jönköping be members of the examining committee.
to appoint Börje Johansson to act as Chairman during the dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.2

att godkänna förslaget ovan.

7.2 Kristina Nyströms disputation
Kristina Nyström, Ph.D. Student, is now in the process of concluding her
doctoral thesis entitled ”Entry and Exit in Swedish Industrial Sectors”. She is
planning to defend her dissertation on march 10, 2006 at 10.00 am in B1014
(exB103). During her final seminar on October 5, 2005, Professor David
Storey from Warwick Business School, United Kingdom, acted as her
opponent. Professor Storey’s report on the dissertation is yet to come.
In the light of the above, we hereby request that the decision of the Research
Committee be:
-

-

to approve that Kristina Nyström defends her dissertation on March
10, 2006
to recommend to the Faculty Board that Professor Dr. David B.
Audretsch, Max Planck Institute of Economics, Jena, Germany be
appointed as faculty opponent
to propose members of the examining committee at a Presiding
Committee meeting later this year
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to appoint Börje Johansson to act as Chairman during the dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

8

att godkänna förslagen ovan och uppdra åt Presidiet att fatta beslut om
ledamöterna i betygsnämnden.

8. Övriga frågor
8.1 Installation och promovering/Hedersdoktorer
Diskussionen om hedersdoktorer tas ej upp i protokollet på grund av
sekretesskravet.
8.2 Fakultetskonferensen 2006
Förslag till datum: 6-7 april 2006
Fakultetens medlemmar uppmanas inkomma med förslag på tema för 2006 års konferens.
Historisk tillbakablick
2002: Kan forskningen lära av praxis?, 27 deltagare
2003: Bildning kontra utbildning, 41 deltagare
2004: Gender i forskning och forskarutbildning, 25 deltagare
2005: Bolognaprocessen – forskning och utbildning i ett Europeiskt perspektiv, 52 deltagare
Förslag till organisering av arbetet:
En grupp med fakultetsnämndens sekreterare och två ledamöter kan skapas för att arrangera
konferensen. Om denna grupp delegerar del av uppdraget till någon utanför gruppen ska
detta uppdrag vara tidsbegränsat.
Fakultetsnämnden beslutade 2005-09-28:
-

att bilda en arbetsgrupp enligt förslaget ovan så snart temat är beslutat, samt
att fundera kring möjligheten att fortsätta på fjorårets diskussion kring utvecklingen
av högre utbildning.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bilda en arbetsgrupp bestående av Christina Chaib, Anita
Björklund, Kurt Sandkuhl och Susanne Hansson och
att arbetsgruppen skall presentera ett förslag till konferensämne och
dagordning vid nämndens möte den 1 februari 2006.

8.3 Datum för fakultetsnämndens möten under 2006
Onsdagen den 1 februari kl. 14.00
Onsdagen den 5 april kl. 14.00
Onsdagen den 31 maj kl. 14.00
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Onsdagen den 20 september kl. 14.00
Onsdagen den 29 november kl. 14.00
Presidiets möten äger rum:
Tisdagen den 24 januari
Tisdagen den 28 mars
Tisdagen den 23 maj
Tisdagen den 12 september
Tisdagen den 21 november
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 1 februari 2006
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Benny Hjern
Dekanus

Peter Nilsson
Ledamot

