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1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Extra ärenden:
4.8 Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK
4.9 Förtydligande angående sakkunnigprövning samt genderperspektiv
Dagordningen fastställs efter ovan angivna ändringar.
2.

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

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Förslag till författningsändringar med anledning av en ny utbildnings- och
examensstruktur för den högre utbildningen
Information:
Högskolan i Jönköping ombedes inkomma med ett utlåtande över förslag till
författningsändringar med anledning av en ny utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildningen.

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 Universitetslektor i 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
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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 beslutade 2005-11-23:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från professorerna
Rolf Dotevall, Göteborgs universitet och Björn Westberg, IHH inför
rekrytering av universitetslektor i Rättsvetenskap, särskilt förmögenhetsrätt/
Law, especially Commercial Law.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.2

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

4.2 Professor i logistik, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan (2006-03-23) avseende rekrytering av en
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professor i logistik. Ämnesbeteckningen är vedertagen med utbildning och
forskning vid ett stort antal tekniska och ekonomiska institutioner varför vi
anser att beteckningens lämplighet ej behöver prövas vid någon annan
fakultet.
Vi anhåller härmed om att fakultetsnämnden för den aktuella anställningen
fastställer ämnesbenämningen Logistik med följande ämnesbeskrivning:
Ämnet logistik avser det vetenskapliga studiet av aktiviteter i en försörjningskedja
för effektiva flöden av varor, tjänster och därmed relaterad information.
Ämnesområdet tar en teknisk utgångspunkt och är inriktat på analys, utformning
och styrning av det industriella företagets materialförsörjnings- och
distributionssystem.
Vidare anhåller vi att fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Anders Segerstedt, Industriell logistik, Industriell ekonomi
och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet,
Professor Mats Abrahamsson, Logistik, Ekonomiska institutionen,
Linköpings universitet, och
Professor Mats Björkman, Produktionssystem, Institutionen för
konstruktions- och produktionsteknik, Linköpings universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna ämnesbenämning och ämnesbeskrivning enligt ovan,
att godkänna professor Anders Segerstedt och professor Mats
Björkman som sakkunniga i ärendet, samt
att uppdra åt presidiet att utse en ny tredje sakkunnig eftersom
professor Mats Abrahamsson åberopat jäv efter att ha sett namnen på
de som sökt tjänsten.

4.3 Universitetslektor i produktionssystem, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan (2006-02-07) avseende Glenn Johanssons
internbefordran till universitetslektor i produktionssystem. Fakultetsnämnden
har tidigare godkänt ämnesbenämningen (2003-11-19) produktionssystem med
följande ämnesbeskrivning:
Ämnet produktionssystem omfattar det vetenskapliga studiet av principer, metoder
och verktyg för framställning av fysiska produkter. Forskningen inom ämnet tar
sin utgångspunkt i en helhetssyn på produktion och dess växelverkan med hela
produktframtagningsprocessen.
Förslag till sakkunniga för den aktuella rekryteringen:
-

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, HLK
Mats Jackson, professor, institutionen för innovation, design och
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produktutveckling, Mälardalens högskola.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.4

att godkänna förslagen ovan.

4.4 Revidering av ämnesbeskrivning för Inbyggda system, ING
I samband med sakkunniggranskningen av Peter Leisner för en professur i
inbyggda system vid Ingenjörshögskolan har vi haft anledning att granska
gällande ämnesbeskrivning som fastställdes 1998. Vi föreslår en revidering av
ämnesbeskrivningen för inbyggda system enligt följande:
Ämnet behandlar det vetenskapliga studiet av inbyggda elektroniksystem med
inriktning på byggsätt och datorstödd konstruktion. Området innefattar såväl
material och processer som metoder och verktyg för effektiv produktutveckling och
produktion.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna den reviderade ämnesbeskrivningen ovan.

Generell kommentar från nämnden:
Förstärknings- och värderingsord bör undvikas i alla ämnesbeskrivningar.
Bilaga 4.5

4.5 Professor i informatik, IHH
Jönköping International Business School is planning to recruit a full professor
in Informatics and ask the Faculty Board to appoint special advisors.
The following subject description was decided on by the Faculty Board on
September 9 1998:
Informatik är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med
utveckling, förändring, utvärdering och användning av informationssystem i
verksamheter.
Proposal for special advisors:
-

-

Jan Ljungberg, Professor at the department of Informatics at Göteborg
University
Mats Lundeberg, Professor at the Department of Management and
Organization, Center Director Center for Information Management,
Stockholm School of Economics
Markku Nurminen, Professor at the department of Information
Technology, Åbo University (Turku)
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Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.6

att godkänna förslagen ovan.

4.6 Universitetslektor i Engelska med inriktning mot språkvetenskap, HLK
Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation, 2006-03-13, med
hemställan att Fakultetsnämnden godkänner att sakkunnigprövning, enligt det
förenklade förfarandet, genomförts, i enlighet med fakultetsnämndens
instruktion, inför internbefordran av Annika Denke till universitetslektor i
Engelska med inriktning mot språkvetenskap.
Fakultetsnämnden har den 2001-10-17 godkänt ämnesbenämning och
ämnesbeskrivning för Engelska med inriktning mot språkvetenskap, se nedan.
Engelska med inriktning mot språkvetenskap omfattar bland annat engelska
språkets grammatik (inklusive syntax), semantik och pragmatik, morfologi,
lexikologi, korspuslingvistik samt sociolingvistik och psykolingvistik. Vidare ingår
hur dessa och näraliggande delar relaterar till inlärningsprinciper samt kontrastiva
aspekter på svenskan och engelskan.
Sakkunnigutlåtanden har inkommit från Professor emeritus Magnus Ljung,
Stockholms universitet samt professor Mohamed Chaib, HLK.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.7

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

4.7 Docent/Associate Professor in Economics, with special emphasis on
infrastructure and economic development
Jönköping International Business School is planning to recruit an Associate professor in
Economics and ask the Faculty Board to approve the subject name, Economics, with special
emphasis on Infrastructure and Economic Development, and the following subject description.
Subject description:
Economics, with special emphasis on Infrastructure and Economic Development: Infrastructure
deals with investment in and use of durable collective resources. Tangible infrastructure comprises
networks for transportation and other forms of communication. Intangible infrastructure includes
institutions and knowledge resources that have a public goods nature. Infrastructure economics
analyses how infrastructure supply affects the efficiency of production and consumption as well as
economic growth, and how the infrastructure can be financed and priced.
A proposal for two special advisors will be submitted to the Faculty Board after the
application deadline has expired in order to avoid anyone raising objections to the proposed
names.
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Fakultetsnämnden beslutade 2006-02-01:
-

att godkänna förslagen ovan.

Endast en ansökan, från Dr. Johan Klaesson anlände innan ansökningstiden
gick ut.
Förslag till sakkunniga:
-

Piet Rietveld, professor, Free university of Amsterdam
Edward Bergman, professor, Wirtschaftuniversität Wien.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.8

att godkänna förslagen ovan.

4.8 Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK
Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation, 2006-01-04, med hemställan att
Fakultetsnämnden utser sakkunniga inför rekrytering av universitetslektor i medie- och
kommunikationsvetenskap.
Fakultetsnämnden har den 2001-10-17 godkänt ämnesbeteckning och ämnesbeskrivning för
ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
Medie- och kommunikationsvetenskap omfattar kommunikation alltifrån individ- till
samhällsnivå. Det kan gälla massmedier som press, radio och TV, men också andra medier och
former för offentlig kommunikation, t.ex. litteratur, musik, film och datormedier, liksom
interpersonell kommunikation.
Förslag på sakkunniga:
-

Mohamed Chaib, professor i pedagogik, HLK
Roger Säljö, professor vid EPD Enheten för lärande och undervisning, Göteborgs
universitet.

Fakultetsnämnden beslutade 2006-02-01:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från Professorerna Mohamed Chaib,
och Roger Säljö.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

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

4.9 Förtydligande angående sakkunnigprövning samt genderperspektiv
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Fakultetsnämnden beslutar efter diskussion under tidigare punkter på
dagordningen följande:
-

Vid alla sakkunnigprövningar skall båda könen vara representerade om
detta inte är omöjligt p.g.a. att det inte finns kvinnor respektive män
att tillgå inom ämnet i fråga. Fakultetsnämnden har tidigare ansett att
detta är underförstått och vedertagen praxis, men har nu beslutat att
detta skall framgå av t.ex. tillämpningsföreskrifterna.

-

Om en fackhögskola eller ett ämne bjuder in sökande till en utlyst
tjänst för att träffa sektionen och ha en första pratstund under
sakkunnigprocessens gång, d.v.s. innan de sakkunniga avgett sitt
yttrande, bör alla sökande bjudas in på samma villkor.

5.

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

6

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

Bilaga 6.1

6.1 Huvudämne i magisterutbildning, Young Peoples Learning and Health –
a Cultural Perspective
Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation, 2006-03-20, med
ansökan om att Young Peoples Learning and Health – a Cultural Perspective
godkänns som huvudämne i magisterutbildning.
HLK har återkallat det tidigare ärendet om att inrätta health promotion och
health education som huvudämne.
Kommentarer från mötet:
Jörgen Svedbom deltog vid Fakultetsnämndens möte och svarade på
nämndens frågor rörande ärendet.
Det framgick vid mötet att utbildningens 80 poäng är de poäng som
studenten behöver i ett huvudämne. De tidigare kurser studenten tagit, vilka
ska uppgå till minst 80 poäng, räknas ej som huvudämne (om det inte rör sig
om 80 poäng i ett annat ämne vilket ger studenten två magistrar inom två
olika ämnen).
Det diskuterades om ämnen som lärande, pedagogik eller omvårdnad kunde
vara huvudämnen eftersom dessa passade in på utbildningen och redan fanns
som huvudämnen vid högskolan. Huvudämnet Health promotion
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diskuterades också.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 6.2

att man stödjer bildandet av konsortiet,
att ansökan skickas tillbaka till av HLK och HHJ för att förtydligas
och kompletteras innan beslut tas, samt
att presidiet, efter inhämtande av kommentarer från hela nämnden,
kan fatta slutligt beslut i frågan.

6.2 Huvudämne i forskarutbildning
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-03-29, med ansökan om examensrätt för
filosofie doktorsexamen i följande huvudämnen: arbetsterapi, omvårdnad, oral
hälsa och socialt arbete.
Ansökan inlämnas, enligt HHJ, för information och kommentar.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

-

att inrätta forskarutbildning inom de vedertagna ämnena omvårdnad
och oral hälsa inom vilka alla de krav fakultetsnämnden ställer är
uppfyllda,
att fakultetsnämnden är positiva till forskarutbildning inom
arbetsterapi och socialt arbete men eftersom det idag saknas
professorer inom ämnena kan forskarutbildning ej bedrivas vid
högskolan innan dessa tjänster är tillsatta, samt
att godkänna studieplanerna för forskarutbildningsämnena omvårdnad
och oral hälsa.

7.

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

8

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Anställningsformer vid HJ
Rektors lista med anställningsformer vid HJ behöver uppdateras. Vi behöver definiera
skillnaderna mellan adjungerade professorer och gästprofessorer samt lägga till
forskarassistenttjänster till listan.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-02-01:
-

att Susanne Hansson kompletterar den befintliga listan med den information som
saknas.

I rektorsbeslutet från den 14 februari 2002 anges anställningsformen forskare
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som en oskyddad titel vid högskolan. Denna likställs med den statliga
anställningsformen forskarassistent.
I samma rektorsbeslut definieras att adjungerad professor etc. indikerar att
innehavaren är knuten till högskolan på deltid, vilket med en dylig definition
skulle inkludera både adjungerade professorer (etc.) och gäst-professorer (etc.)
som definieras i högskolelagen.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att rektorsbeslutet innehåller den information som behövs och därmed
finns ingen anledning att inkomma med förslag till kompletteringar.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 31 maj 2006 kl.
14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.
Onsdagen den 20 september kl. 14.00
Onsdagen den 29 november kl. 14.00

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

Birgitta Sidenvall
Prodekanus

