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Tid

Onsdagen den 20 september 2006 kl. 14.00

Plats

Mariedal, Fakultetsvillan

Närvarande

Christina Chaib, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus),
Marie Larsson Linton (sekreterare), Tomas Magnusson, Bo Malmberg, Peter
Nilsson, Örjan Nilsson, Eva Ronström (studeranderepresentant), Kurt
Sandkuhl, Ghazi Shukur, Olle Östklint

Ej närvarande

Krister Bjerklin, Anita Björklund, Ethel Brundin, Tomas Kroksmark, Birgitta
Sidenvall (prodekanus) och Ingvar L Svensson

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Punkt 8.2 tas upp före punkt 3 på dagordningen.
Dagordningen fastställs.

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

Bilaga 3.1.a,b,c

3.1 Presidieprotokoll
Protokoll från presidiets möte den 14 juni, 21 augusti och 8 september 2006.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

4.

att godkänna presidieprotokollen ovan.

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.
4.1 Assistant professor in American Studies, IHH
Björn Kjellander, who is a lecturer in Business English at JIBS has recently got his Ph.D.
degree in American Studies at the University of Sussex. The title of his thesis is “Building
American Entrepreneurs: Male commercial selves and the road to success in the US 18731914”. JIBS is anxious to take this opportunity to strengthen the links between research and
teaching within the language department by converting Kjellander’s present position as
Lecturer into a position as Assistant Professor.
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The subject name is well known and established internationally and Uppsala University has
just advertised a position as Post-Doctoral Fellow in North American Studies/Forskarassistent i
Nordamerikastudier
Jönköping International Business School proposes the following subject description for the
subject name American studies:
American studies involves interdisciplinary research in the field of North American society and
culture, specifically economic history, politics and literature. It comprises inter-disciplinary analyses
of business in a wider sense, with a focus on North American business and intercultural
understanding.
Översättning:
Ämnet Nordamerikastudier (American studies) avser interdisciplinär forskning inom området
Nordamerikas samhällsförhållanden och kultur, särskilt dess ekonomiska historia, politik och
litteratur. Ämnet omfattar interdisciplinär analys av företagande i en vidare mening, med fokus på
nordamerikanskt företagande och interkulturell förståelse.
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic evaluators:
-

Rolf Lundén, Professor in English at Uppsala University and
Mari-Ann Berg, Associate Professor in English at Jönköping University.

Fakultetsnämnden beslutade 2006-05-31:
-

Bilaga 4.1

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har inkommit till fakultetsnämnden från professor Rolf
Lundén, Uppsala universitet och docent Mari-Ann Berg, HLK.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.2

att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

4.2 Professor i Inbyggda system, inriktning elektronikkonstruktion
Skrivelse från Ingenjörshögskolan 2006-09-06, med hemställan att
fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen Inbyggda system, inriktning
elektronikkonstruktion och medföljande ämnesbeskrivning, inför rekrytering av
professor.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet behandlar det vetenskapliga studiet av inbyggda elektroniksystem med
inriktning på elektronikdesign och datorstödd konstruktion. Området innefattar
metoder och verktyg för konstruktion och utvärdering av inbyggda elektroniksystem
med avseende på såväl funktionalitet som testbarhet och producerbarhet.
För att undvika jäv lämnas förslag på sakkunniga in när ansökningarna har
inkommit.
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ämnesbenämningen och beskrivningen ovan.

4.3 Professor i pedagogik, med inriktning mot specialpedagogik/habilitering,
HLK
Högskolan för lärande och kommunikation planerar att anställa Eva Björck-Åkesson som
professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik/ habilitering.
Eva Björck-Åkesson har tidigare sakkunnigprövats för en professorstjänst i pedagogik med
inriktning mot specialpedagogik/habilitering vid Mälardalens högskola. Eva Björck-Åkessons
sakkunnigprövning för tjänsten vid Mälardalens högskola återfinns i bilagan.
Högskolan för lärande och kommunikation ber att få inkomma med en ämnesbeskrivning i
början av hösten 2006.
Högskolan för lärande och kommunikation hemställer, med hänvisning till bifogade
handlingar, att Fakultetsnämnden:
-

-

godkänner ämnesbenämningen professor i pedagogik med inriktning mot
specialpedagogik/habilitering, då detta är en vedertagen benämning vid andra
högskolor (i det här fallet t.ex. vid Mälardalens högskola),
godkänner att ämnesbeskrivningen lämnas in till fakultetsnämnden för beslut i början
av hösten 2006, samt
med hänvisning till den sakkunnigprövning som skett vid Mälardalens högskola,
godkänner att Eva Björck-Åkesson utan ytterligare sakkunnigprövning kan förordnas
på ovanstående befattning.

Fakultetsnämndens presidium beslutar 2006-06-14:
-

Bilaga 4.3

att godkänna att ytterligare sakkunnigprövning är uppenbart obehövlig eftersom
Professor Eva Björck-Åkesson redan är sakkunnigprövad för en professur i
pedagogik med inriktning mot specialpedagogik/habilitering.

Skrivelse från HLK (2006-09-07) med hemställan att fakultetsnämnden
godkänner det kompletterande förslaget nedan till ämnesbeskrivning till
ämnesbenämningen pedagogik, med inriktning mot specialpedagogik/
habilitering.
Ämnesbeskrivning
Ämnet utgår ifrån ett mångfacetterat och komplext tvärvetenskapligt kunskapsfält
som har sina rötter i pedagogikämnet. Kunskapsfältet är till sin natur ett
tvärvetenskapligt ämne utifrån en interaktionistisk, systemteoretisk, utvecklingsekologisk och diskursiv modell. Det omfattar olika nivåer, från individ- till
samhällsnivå. Det har anknytning till andra ämnen som psykologi, sociologi,
medicin och det fysiskt/tekniska området. Ämnet rör processer och faktorer som
påverkar utveckling och lärande hos barn, ungdomar och vuxna som är i behov av
särskilt stöd (intervention) eller kan tänkas få behov av särskilt stöd (prevention),
med fokus på samspelet mellan individens speciella förutsättningar och
miljöinflytande på olika ekologiska nivåer. Det handlar om att skapa optimala
förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande ”för alla”. Begrepp som
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inklusion, integrering, normalitet och avvikelse är centrala.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.4

att godkänna ämnesbeskrivningen ovan.

4.4 Universitetslektor i företagsekonomi särskilt entreprenörskap / Assistant
professor in Business Administration, focusing on entrepreneurship, IHH
Jönköping International Business School is planning to recruit an Assistant
professor in Business Administration, focusing on entrepreneurship.
The subject name Företagsekonomi, särskilt entreprenörskap / Business
Administration, focusing on entrepreneurship was decided on by the Faculty
Board on 5 December 1995.
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic evaluators:
-

Sara Carter, Professor of Entrepreneurship at the department of
management and organization, University of Stirling
Ivo Zander, Professor of Business Administration, focusing on
entrepreneurship, Uppsala University.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.5

att godkänna förslagen ovan.

4.5 Universitetslektor i företagsekonomi särskilt marknadsföring /
Assistant professor in Business Administration, focusing on marketing, IHH
Jönköping International Business School is planning to recruit an Assistant
professor in Business Administration, focusing on marketing.
The subject name Företagsekonomi, särskilt marknadsföring / Business
Administration, focusing on marketing was decided on by the Faculty Board on
19 February 1996.
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following academic evaluators:
-

Asta Salmi, Professor, department of Marketing, Vaasa University,
Finland
Ian Wilkinson Professor of Marketing, New South Wales Department of
Education and Training, Australia

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.
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4.6 Ändring av sakkunnig, Professor i åldrandeforskning (gerontologi), HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan (2006-05-24) med hemställan, att Fakultetsnämnden fastställer
ämnesbenämningen åldrandeforskning (gerontologi)inför rekrytering av professor.
Ämnesbenämningen är vedertagen och används vid Linköpings universitet. Vidare anhåller
HHJ att Fakultetsnämnden fastställer tillhörande ämnesbeskrivning.
Ämnesbeskrivning:
Åldrandeforskning/gerontologi är vetenskapen om åldrandet i ett mångvetenskapligt och livslångt
utvecklingsperspektiv. Åldrande och åldrandeförändringar är mycket komplexa fenomen och
gerontologin hämtar teorier och kunskaper bl.a. från samhällsvetenskapliga och humanistiska
discipliner. Gerontologisk forskning vill kartlägga åldrandet och beskriva de förändringar som sker
med stigande ålder, söka kunskap om vilka mekanismer som styr individers åldrande och hur dessa
samverkar med den yttre miljön. Gerontologin vill alltså förstå åldrandet och äldres roll i samhället
och samhällsutvecklingen samt bidra till utvecklad service, omsorg och sjukvård för äldre.
Förslag på sakkunniga:
-

Bertil Steen, professor emeritus, geriatrik, Göteborgs universitet,
Per-Gunnar Edebalk, professor, socialt arbete, Lunds Universitet, samt
Stina Johansson, Professor med inriktning mot social omsorg, Socialt arbete, Umeå
universitet.

Fakultetsnämnden beslutade 2006-05-31:
-

att godkänna ämnesbenämningen och förslagen på sakkunniga ovan, samt
att återremittera ämnesbeskrivningen och be HHJ inkomma med en kortare variant
där det klarare framgår om åldrandeforskning och gerontologi är samma sak eller del
av varandras ämnen.

2006-09-20
Professor Stina Johnsson kan tyvärr ej ställa upp som sakkunnig inför
rekrytering av professor i åldrandeforskning.
Professor Margaretha Gravström, Mälardalens högskola ersätter Stina
Johansson som sakkunnig i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att Professor Margaretha Gravström ersätter Stina
Johnsson i sakkunnigärendet ovan.

5.

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

Bilaga 5.1

5.1 Oavlönad docentur i Företagsekonomi /Business Administration, Ethel
Brundin, IHH
Ethel Brundin took her PhD at JIBS in 2002. Her dissertation presented an
emotional analysis of strategic leaders in radical change processes. After the PhD
she has focused on micro processes of business ventures, family businesses and
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strategic leadership in different contexts, thereby applying different theoretical
perspectives and methods. Her knowledge and interest especially in the
emotional side of organizations and leadership is an important resource for
JIBS. She has also helped renew the methodological tools, for example by using
methods for co-production of empirical accounts with practitioners.
In support of Ethel Brundin’s application, we suggest the following special
advisors:
-

Professor Arja Ropo, Department of Management Studies, University
of Tampere
Professor Torbjörn Stjernberg, The School of Business, Economics and
Law, Göteborg University

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 5.2

att godkänna förslagen ovan.

5.2 Oavlönad docentur i Företagsekonomi, särskilt marknadsstrategi/ Business
Administration; Marketing strategy, Anders Melander, IHH
In support of Anders Melander’s application, we suggest the following special
advisors:
-

Professor Staffan Brege, Linköpings Universitet
Professor Ann Huff, Founding Director of the Advanced Institute of
Management Research (AIM), London Business School

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.

6

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

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 kommer att
8.1 Lathund/checklista för sakkunniga och arbetssökande vid anställning och
sändas ut under tisdagen. befordran av disputerade lärare och forskare
Den lathund/checklista för sakkunniga och arbetssökande vid anställning och befordran av
disputerade lärare och forskare som fakultetsnämnden arbetade med för ett år sedan bör nu
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färdigställas.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ge presidiet i uppdrag att inkomma med en reviderad version till mötet i
september.

En reviderad version kommer att distribueras via e-post under tisdagen.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 8.2

att avvakta med beslut tills rektor har inkommit med kommentarer till
skrivelsen.

8.2 Hälsohögskolans nya VD Gerd Ahlström
Fakultetsnämnden har inbjudit Hälsohögskolans nya VD Gerd Ahlström för att
informera om fakultetsnämndens verksamhet och för att få hennes syn på
Hälsohögskolans forskning och framtid.
Se bilaga 8.2 för mer information om Gerd Ahlströms vision för HHJ.
8.3 Nyval till fakultetsnämnden
Mandatperioden för den nuvarande fakultetsnämnden tar slut vid årsskiftet.
Fackhögskolorna uppmanas att hålla val till fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden vill ha in resultatet av valet till mötet den 29 november
2006.
8.4 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 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 gästprofessorer (etc.) som definieras i högskolelagen.
Fakultetsnämnden beslutade 060406:
-

att rektorsbeslutet innehåller den information som behövs och därmed finns ingen
anledning att inkomma med förslag till kompletteringar.
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2006-06-14
Vid mötet med presidiet togs diskussionen om anställningsformen gästprofessor upp igen och
presidiet hänvisade till beslutet från fakultetsnämndens möte den 6 april där benämningen
adjungerad professor även anses täcka in gästprofessor.
Gästprofessor blandas lätt ihop med en Visiting professor (eller liknande) d.v.s. en professor
som bara är på besök under en kortare tid (mindre än två år) och som ej tillhör fakulteten.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att be rektor inkomma med en ny skrivelse som antingen bekräftar den
tidigare ordningen eller föreslår eventuella förändringar.

8.5 Fakultetskonferensen 2007
Fakultetskonferensen 2007 äger rum torsdagen den 12 till fredagen den 13
april.
Temat för konferensen?
Förslag från avslutningen vid förra konferensen: Samverkan
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att diskutera temat igen vid nästa möte med nämnden den 29
november.

8.6 Fakultetsmöten i Fakultetsvillan
Förslag:
Vad anser fakultetsnämnden om att utnyttja fakultetsvillan, Mariedal, till att en till två gånger
per termin ha öppet hus för fakultetens medlemmar med syfte att mötas i samma anda som på
fakultetskonferensen?
Lätta förfriskningar med buffé och lite vin kunde serveras till självkostnadspris eller sponsrat av
fakultetsnämnden eller liknande.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att dekanus tar fram ett koncept för dessa akademiska möten inför fakultetsnämndens
möte i september.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga frågan till nästa möte den 29 november.

8.7 Fakultetsnämndens möten 2007
Förslag till tider för fakultetsnämndens möten under 2007:
Onsdagen den 31 januari
Onsdagen den 28 mars
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Onsdagen den 30 maj
Onsdagen den 26 september
Onsdagen den 28 november
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen på tider ovan.

8.8 Forskningsetiska nämnden
Linköpings universitet inrättade 2004 en forskningsetisk nämnd med ledamöter
från regionen. Fakultetsnämnden har möjlighet att föreslå en kandidat från det
medicinska området och en kandidat från det samhällsvetenskapliga området.
De två personer nämnden föreslår skall ha hög vetenskaplig kompetens och ett
intresse för forskningsetiska frågor.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ge Marie Larsson Linton i uppdrag att utreda och förslå lämpliga
kandidater till nämnden.

8.9 Seminarium om Räddningsverkets forskningsverksamhet
Företrädare för räddningsverket önskar hålla ett seminarium vid HJ för att
orientera om de forskningsmedel som räddningsverket förfogar över. Stöd kan
utgå till vitt skilda forsknings verksamheter och intresse kan föreligga från olika
håll inom HJ. Räddningsverket utlyser sedan ett par år tillbaka årligen 24
miljoner kronor över en 3-årsperiod för forskning inom riskforskningsområdet.
Områdets bredd framgår av verkets nyligen reviderade program "Forskning för
ett säkrare samhälle".
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ge Örjan Nilsson i uppdrag att kontakta Räddningsverket och boka
tid för seminariet.

Nästa möte med Presidiet äger rum den 21 november 2006 kl. 12.00 i rum
B4221.
Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 29 november
2006 kl. 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

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

Peter Nilsson
Ledamot

