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1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.

1

Kommentar:
Alla fakultetsnämndens ledamöter har tagit del av dagordningen och har haft
möjlighet att inkomma med kommentarer innan presidiet fattade sina beslut.
Dagordningen fastställs.
2.

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

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 Adjungerad professor i Europeisk marknads- och integrationsrätt /
European market and integration law
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB planerar att anställa Hans
Stenberg som adjungerad professor i Europeisk marknads- och integrationsrätt.
Hans Stenberg har tidigare sakkunnigprövats för en adjungerad
professorstjänst i Europeisk marknads- och integrationsrätt vid Linköpings
universitet. Hans Stenbergs sakkunnigprövning för tjänsten i Linköping
återfinns i bilagan. Stenberg har senare (2005) publicerat boken
Distributionsavtal.
Internationella Handelshögskolan föreslår fölande ämnesbeskrivning för
ämnesbenämningen Europeisk marknads- och integrationsrätt / European
market and integration law:
Europeisk marknads- och integrationsrätt behandlar EU:s rättsliga reglering
avseende fri rörlighet för främst varor och tjänster, rätten till fri etablering och
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konkurrensfrågor. Den rättsliga regleringen innefattar konventioner mellan
medlemsstaterna och annan primär rätt, sekundär rätt i form av förordningar,
direktiv och beslut, internationella avtal samt praxis från EG-domstolen.
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB hemställer, med
hänvisning till bifogade handlingar, att Fakultetsnämnden:
-

-

godkänner ämnesbenämningen adjungerad professor i Europeisk
marknads- och integrationsrätt / European market and integration law, då
detta är en vedertagen benämning vid andra högskolor (i det här fallet
t.ex. vid Linköpings universitet),
godkänner ämnesbeskrivningen ovan, samt
med hänvisning till den sakkunnigprövning som skett vid Linköpings
universitet, godkänner att Hans Stenberg utan ytterligare
sakkunnigprövning kan förordnas på ovanstående befattning.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
Bilaga 4.2

att godkänna förslagen ovan.

4.2 Professor i logistik, ING
Skrivelse från Ingenjörshögskolan (2006-03-23) avseende rekrytering av en 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 beslutade 2006-04-06:
-

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.
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Skrivelse från Ingenjörshögskolan, 2006-04-27, med hemställan om att
fakultetsnämndens presidium utser en tredje sakkunnig inför
sakkunnigprövningen av professor i logistik.
Förslag på sakkunnig:
-

Professor Hans-Henrik Hvolby, Produktions- och materialstyrning,
logistik, Dept of Production, Aalborg Universitet.

Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.

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 diskuterades också.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-04-06:
-

-

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.
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En ny reviderad skrivelse har inkommit från HLK och HHJ angående
huvudämne inom magisterutbildning.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att godkänna ämnet Hälsopromotion / Health promotion som
huvudämne i magisterutbildning vid högskolan i Jönköping.

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

Olof Östklint
Ledamot

