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Tid

Onsdagen den 31 januari 2007 kl. 14.00

Plats

Konferensrum B 4221 (rektors gamla konferensrum, uppgång A, vån 4,
avdelningen för Rättsvetenskap, IHH)

Närvarande

Per Askerlund, Per-Olof Bjuggren, Anita Björklund, Ethel Brundin, Christina
Chaib, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus), Christer
Johansson, Tomas Kroksmark, Marie Larsson Linton (sekreterare), Tomas
Magnusson, Bo Malmberg, Peter Nilsson, Pernilla Rendahl (studeranderepresentant), Birgitta Sidenvall (prodekanus), Ingvar L Svensson, Helene
Thorstensson och Andreas Wass (studeranderepresentant)

Ej närvarande

Kurt Sandkuhl

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Dagordningen fastsälls.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Per Askerlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.
2.1 Förslag till rektor avseende utseende av dekanus och prodekanus för
mandatperioden 2007-2009
Fakultetsnämnden nominerade och röstade fram en ny dekanus med slutet
röstförfarande och föreslår att rektor utser Professor Benny Hjern till dekanus
för mandatperioden 2007-2009. Professor Birgitta Sidenvall föreslås av
fakultetsnämnden som prodekanus för samma period.
Ledamöter i Presidiet är, utöver dekanus och prodekanus, följande personer:
Tomas Kroksmark (HLK), Kurt Sandkuhl (JTH) och Peter Nilsson (OI).
2.2 Utseende av sekreterare för mandatperioden 2007-2009
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att adjungera juris doktor Marie Larsson-Linton till sekreterare i
Fakultetsnämnden, och behålla den beslutade uppdelningen mellan en
kvalificerad fakultetssekreterare och en assistent som ansvarar för
handläggning av inkommande ärenden, publicering av inlagor och
protokoll, etc.

2.3 Ersättare vid spikningar
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Högskolan i Jönköping har under de senaste 10 åren utvecklat en trevlig
tradition genom att ha en liten ceremoni vid spikningar. Dekanus eller
prodekanus har vid dessa gjort en sammanfattning av avhandlingen och
diskuterat innehållet eller berättat någon anekdot med anknytning till
avhandlingen innan denna släppts fri för spikning.
Eftersom fakulteten vid högskolan spänner över många olika ämnen och
eftersom det kommer att bli allt fler spikningar vid högskolan föreslås att det
skall finnas ersättare för dekanus och prodekanus vid spikningar.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att dekanus och prodekanus delegerar ansvaret för spikningar vid HLK
och JTH till professorerna Tomas Kroksmark eller Kurt Sandkuhl som vid
spikningar vid respektive fackhögskola kan agera som ställföreträdare för
prodekanus.

2.4 Ersättare i fakultetsnämnden
Presidiet diskuterade behovet av att på varje fackhögskola utse en suppleant
som kan delta vid fakultetsnämndens möte om alla tre ordinarie ledamöter har
fått förhinder.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att uppdra åt varje fackhögskola att utse en ersättare om alla tre
ledamöterna i fakultetsnämnden har fått förhinder att delta vid ett möte.

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Presidieprotokoll
Protokoll från presidiets möte den 4 januari 2007.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

4.

att godkänna presidieprotokollet 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 Universitetslektor i företagsekonomi särskilt entreprenörskap / Assistant
professor in Business Administration, focusing on entrepreneurship, IHH
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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 beslutade 2006-09-20:
-

Bilaga 4.1

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden, inför rekrytering
av universitetslektor i företagsekonomi särskilt entreprenörskap, från
professorerna Sara Carter, University of Stirling och Ivo Zander, Uppsala
universitet.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.2

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

4.2 Universitetslektor Arbetsorganisation, JTH
Universitetsadjunkten i industriell organisation och ekonomi vid Tekniska
högskolan, Karin Hellgren-Havemose, har efter disputation ansökt om att bli
befordrad till universitetslektor i ämnet Arbetsorganisation. Enligt
Högskoleförordningen 4 kap 13§ skall ämnesområdet för anställning som
lektor vid befordran vara detsamma som för anställningen som adjunkt. Vi
anser att ämnesområdet i detta fall är detsamma även om ämnesbeteckningen
ändrats.
Vi anhåller om att fakultetsnämnden godkänner ämnesbeteckningen
Arbetsorganisation med följande ämnesbeskrivning, grundad på befintliga
ämnesbeskrivningar vid KTH och Chalmers.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet omfattar det vetenskapliga studiet av samspelet mellan teknik och
organisation och ledarskap och dess effekter på effektivitet, utveckling av verksamhet
och individer samt arbetsmiljö, särskilt med tillämpning inom industriell
produktion.
Som sakkunniga föreslås:
-

Pär Åhlström, professor i Industriell verksamhetsutveckling vid Chalmers,
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samt
Helén Anderson, professor i marknadsföring vid IHH.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.3

att godkänna ämnesbenämningen Arbetsorganisation och medföljande
ämnesbeskrivning samt de två föreslagna sakkunniga.

4.3 Universitetslektor i komponentteknologi inriktning gjutning, JTH
Attila Dioszegi vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som t f universitetslektor
i komponentteknologi inriktning gjutning. Han har nyligen disputerat inom
ämnesområdet komponentteknologi inriktning gjutning och vi avser att
befordra honom till/anställa honom som universitetslektor i detta ämne.
Vid Tekniska högskolan finns sedan tidigare en professur i
komponentteknologi, inriktning gjutning med följande ämnesbeskrivning:
Teknologier och materialteknik för framtagning av gjutna verkstadstekniska
komponenter samt matematisk modellering och datorsimulering för process- och
materialegenskaper som är av betydelse för komponenternas produktion och
användning.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det
förenklade förfarande som fastställts av fakultetsnämnden. Vi anhåller att
fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Voicu Brabie, professor i materialvetenskap med inriktning mot
processmetallurgi vid Högskolan i Dalarna, och
Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.4

att godkänna de två föreslagna sakkunniga.

4.4 Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, HLK
Högskolan för lärande och kommunikation planerar att anställa Claes Nilholm
som professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.
Docent Claes Nilholm har arbetat som universitetslektor sedan år 1999 vid
Örebro universitet, där han haft ett särskilt ansvar för det specialpedagogiska
området, bl a som studierektor. Han har sakkunnigprövats två gånger - dels när
han sökte en tjänst som professor i Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet
och därvid bedömdes som professorskompetent, dels när han ansökt om att
befordras till professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid
Örebro universitet och även därvid bedömdes som professorskompetent. Sedan
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2006-07-01 är Claes Nilholm anställd på halvtid som gästprofessor på HLK.
Ämnesbenämningen pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och dess
ämnesbeskrivning beslutades av fakultetsnämnden samtidigt som ärendet
rörande forskarutbildning vid HLK beslutades, 2005-03-16.
Specialpedagogik är en disciplin som studerar undervisning och lärande för
individer med särskilda kompetenser, som är i behov av särskilda pedagogiska
stödåtgärder. Specialpedagogiken förstärker också den pedagogiska fokuseringen av
forskning med anknytning till hur skola och samhälle kan utvecklas till miljöer för
delaktighet och lärande där alla är inkluderade. Specialpedagogisk forskning träder
in när den allmänna pedagogiken inte bedöms räcka till.
Högskolan för lärande och kommunikation hemställer, med hänvisning till
bifogade handlingar, att Fakultetsnämnden:
-

med hänvisning till den sakkunnigprövning som skett vid Örebros
Universitet , godkänner att Claes Nilholm utan ytterligare
sakkunnigprövning kan förordnas på ovanstående befattning som
professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslaget ovan.

4.5 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
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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 beslutade 2006-09-20:
-

att godkänna att Professor Margaretha Gravström, Institutionen för Vård- och
Folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola, ersätter Stina Johnsson i sakkunnigärendet
ovan.

Bilaga 4.5
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden, inför rekrytering
av Professor i åldrandeforskning (gerontologi), från professorerna Bertil Steen,
Göteborgs universitet, Per-Gunnar Edebalk, Lunds universitet och Margaretha
Gravström, Mälardalens Högskola.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.6

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

4.6 Universitetslektor i socialt arbete, HHJ
Skrivelse, 2007-01-24, från HHJ med hemställan att fakultetsnämnden utser
sakkunniga inför tillsättning av en universitetslektor i socialt arbete, med
inriktning mot ”Hälsa och välfärd i alla åldrar”.
Ämnesbenämningen socialt arbete och dess ämnesbeskrivning har tidigare
beslutats av fakultetsnämnden 2006-02-01.
Ämnesbeskrivning:
Socialt arbete har som uppgift att främja social välfärd och omsorg. I detta ingår att
identifiera, förebygga och bemästra sociala problem och deras konsekvenser.
Forskningens och undervisningens perspektiv inkluderar såväl individnivå som
grupp- och samhällsnivå. Kunskapsutvecklingen inom området har som syfte att
relatera problemställningar från det sociala verksamhetsfältet till samhälls- och
beteendevetenskapliga begrepp, teorier och modeller. Brukarnas situation ställs i
fokus och analyseras utifrån ett samhälls- och organisationsperspektiv. Detta syftar
till att problematisera och skapa medvetenhet om olika livsvillkor ur ett makt- och
inflytandeperspektiv för att utveckla det sociala arbetets praktik.
Förslag på sakkunniga:
- Docent Anders Bjerkman, Högskolan i Väst, Vänersborg, och
- Docent Christian Kullberg, Örebro universitet.
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Forskningsinriktningar för dessa båda forskare beskrivs in bilaga 1.
Tilläggas bör att HHJ frågat två kvinnor om sakkunniguppdraget, men båda
tackade nej.
Fakultetsnämnden beslutar:
5.

att godkänna förslagen till sakkunniga ovan.

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.
5.1 Oavlönad docentur i nationalekonomi/ Economics, Dan Johansson
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 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 beslutade 2005-11-23:
-

att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden från professorerna Bo Carlsson,
Department of Economics, Case Western Reserve University, USA och David Audretsch, Max
Planck Institute of Economics, Jena, Germany.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

att begära in ett kompletterande sakkunnigutlåtande vad gäller Dan Johanssons
pedagogiska meriter. Detta på grund av att de sakkunniga ej tagit hänsyn till Dans
pedagogiska meritering (eller liknande), och eftersom han har skrivit ett par artiklar
tillsammans med den ena sakkunniga.

2007-01-04
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Presidiet godkände, efter förslag från sektionen för nationalekonomi på IHH, Professor Åke E.
Andersson som en extra, tredje sakkunnig.
Kompletterande handlingar angående Dan Johanssons har nu inkommit till Presidiet från
Professor Åke E Andersson.
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-01-04:
-

-

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens
instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Dan Johansson till oavlönad docent/Associate professor i nationalekonomi/
Economics, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd
docentföreläsning, samt
att boka tid för en docentföreläsning.

Bilaga 5.1
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att Dan Johansson erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts med titeln ”Entrepreneurship and
economic development” måndagen den 12 mars 2007 kl. 13.15 i sal
B3051 på IHH. Deltagare vid docentföreläsningen från nämnden är Bo
Malmberg, P-O Bjuggren och Benny Hjern.

5.2 Oavlönad docentur i nationalekonomi/ Economics, Johan Klaesson
Sakkunnigutlåtande gällande docent/Associate Professor in Economics, with special emphasis
on infrastructure and economic development har inkommit från professor Piet Rietveld, Free
university of Amsterdam och från professor Edward Bergman, Wirtschaftuniversität Wien.
Presidiet föreslår fakultetsnämnden:
-

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

Kommentar:
Eftersom ärendet rör en person som prövas för en docenttjänst skall ärendet nu övergå till ett
docentärende, se punkt 5.3 på dagordningen från den 29 november 2006.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

att begära in en komplettering vad gäller Johan Klaessons pedagogiska meritering då
de sakkunniga inte tagit hänsyn till denna vid prövningen.

2007-01-04
Kompletterande handlingar har inkommit till fakultetsnämndens presidium med information
om Johan Klaessons pedagogiska meriter.
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2006-12-29:
-

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens
instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Johan Klaesson till oavlönad docent/Associate professor i nationalekonomi/
Economics, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd
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docentföreläsning, samt
att boka tid för en docentföreläsning.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att Johan Klaesson erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts med titeln ”Spatial interdependencies
and dynamics" torsdagen den 8 februari 2007 kl. 14.00 i sal B3052 på
IHH. Deltagare vid docentföreläsningen från nämnden är Benny Hjern,
P-O Bjuggren och Marie Linton.

5.3 Unpaid Associate Professor (oavlönad docent) in Business Administration,
focused on Business Logistics and Supply Chain Management
Thomas Johnsen, PhD, is a Lecturer at the Centre for Research in Strategic Purchasing &
Supply, University of Bath School of Management, UK, and Assistant Professor in Business
Administration at JIBS. The department of EMM proposes that he should be evaluated for an
(unpaid) Associate Professorship / oavlönad docentur in Business Logistics and Supply Chain
Management.
The subject name and subject description for Business Logistics and Supply Chain
Management was decided on at the Faculty Board meeting 2006-02-01.
Subject description:
Business logistics and supply chain management incorporate management of supply chains consisting
of interrelated organisations and logistics flows for producing and service firms. This includes
organisations both directly and indirectly involved in the supply chain. Business logistics and supply
chain management refer to the development of efficient and effective supply chains and their effects
on the organisations, markets and society with focus on dynamics and change processes, and logistics
flows.
2006-05-31
The new proposed subject name is Business Administration, focused on Business Logistics and
Supply Chain Management. The same subject description as before is proposed for the new
subject name.
Fakultetsnämnden beslutade 2006-05-31:
-

att godkänna förslagen ovan.

2006-06-14
JIBS propose that the Faculty Board appoint the following two evaluators for the position as
Associate professor:
-

Louise Young, professor, research area: business relationships and networks, UTS
University of Technology, Sydney and
Lars-Erik Gadde, professor of Industrial marketing, Chalmers

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2006-06-14:
-

Bilaga 5.3

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit till fakultetsnämnden från professorerna
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Louise Young, UTS University of Technology, Sydney och Lars-Erik Gadde,
Chalmers.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

Bilaga 5.4

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Thomas Johnsen till oavlönad docent/Associate professor i
Business Logistics and Supply Chain Management, vid Högskolan i
Jönköping, villkorat att han håller en godkänd docentföreläsning, samt
att Thomas Johnsen erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts. Docentföreläsningen äger rum i maj
och deltagare från nämnden beslutas vid nästa presidiemöte.

5.4 Unpaid Associate Professor in Media Management, Lucy Küng, IHH
Lucy Küng is applying to becomean associate professor in Media Economics at
JIBS based of evaluations done for her at the University of St. Gallen,
Switzerland.
The faculty Board instructions paragraph 2.4.6 provides for use of such external
evaluations in granting the status:
“Fakultetsnämnden kan efter förslag från berörd fackhögskola eller OI för visst fall
besluta, att sakkunnigprövning inte erfordras, om personen otvetydigt uppfyller
kraven på behörighet. Ett sådant fall kan t.ex. föreligga om det för personen finns
tidigare för ämnet relevanta sakkunnigprövningar.“
Acceptance of habilitation in the Germanic system is an advanced competence
and development certificate that qualifies an individual for a full professorship,
for supervising doctoral students, and for directing academic institutes. It is an
evaluation process that is higher and more stringent than that for an associate
professorship and thus should be transferable to the evaluation process for an
associate professorship at Jönköping University.
The evaluation for her habilitation was made by three full professors:
-

Prof. Dr. Peter Gomez, University of St. Gallen, Switzerland,
Prof. Dr. Alfonso Sánchez Tabarnero, University of Navarro, Spain and
Prof. Dr. Robert Picard, JIBS

The subject name and description for Media Economics/ Massmedieekonomi was
decided by the Faculty Board on 2003-01-29.
Subject description:
Området massmedieekonomi (eller som den internationella beteckningen lyder,
Media Economics) kan kortfattat beskrivas som centrerad till ett antal områden:
mediemarknaders struktur ur makro- och mikroperspektiv; mediaföretagen, deras
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ledning och utveckling; mediernas funktion; medieutveckling; samspelet mellan
ekonomiska, tekniska och organisatoriska faktorer i transformationen av
branschen/branscherna.
In line with paragraph 2.4.6 it thus request that
1. the special advisors’ statement presented from university of St. Gallen
be approved as fulfilling the Faculty Board’s reqirements of two external
advisors, both full professors, for evaluation of an application to become
Associate Professor,
2. that the application from Lucy Küng to become Associate Professor of
Media Management be approved.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-
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att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Lucy Küng till oavlönad docent/Associate professor i Media
Economics/Massmedieekonomi, vid Högskolan i Jönköping, villkorat
att hon håller en godkänd docentföreläsning, samt
att Lucy Küng erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts med titeln ”Does media management
matter? - Establishing the scope, rationale and research agenda for an
emergent discipline” . Docentföreläsningen äger rum i april och deltagare
från nämnden beslutas vid nästa presidiemöte.

6. Fråga om
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen,
- huvudämne inom forskarutbildningen, samt
- studieplaner inom forskarutbildningen.
6.1 Informatik som forskarutbildningsämne vid IHH
IHH har inkommit med en skrivelse, 2004-05-12, med hemställan att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnet informatik som ett forskarutbildningsämne vid IHH.
Kommentarer från Fakultetsnämnden:
Fakultetsnämnden är positiv till att inrätta en forskarutbildning i Informatik vid Högskolan i
Jönköping, men anser att det är en brist att endast ha två professorer på 20 % vardera, varav
den ena har en tidsbegränsad anställning. Ämnet Informatik bör antingen utnyttja det faktum
att man har ett nära samarbete med Informationsteknik på ING och därmed har stöd i den
forskningskompetens som finns där eller avvakta med ansökan fram till dess en ny professor
anställts inom Informatik.
Fakultetsnämnden beslutade 040526:
-

att återremittera ärendet till IHH för kompletterande information i enlighet med
kommentarerna ovan.
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2004-11-29
Den efterfrågade kompletteringen har inkommit från IHH.
Fakultetsnämnden vill vara säker på att det finns en struktur med varaktighet med någon som
tar ett huvudansvar för doktorandutbildningen inom informatik. Vidare vill fakultetsnämnden
veta mer om hur centrumbildningen med ING framskrider eftersom denna ses som ett sätt att
skapa den efterfrågade kontinuiteten.
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24:
-

att bordlägga ärendet, och
att bjuda in en representant från informatik vid IHH för att presentera förslaget vid
nästa fakultetsnämndsmöte den 2 februari 2005.

2005-02-02
Ulf Seiggeroth, sektionsansvarig för Informatik, Mats Åke Hugosson, forskningsansvarig vid
samma sektion och Lars-Olof Peterson, ING, deltog vid mötet för att presentera förslaget om
forskarutbildning i Informatik och de framsteg som gjorts i samarbetet med ING sedan förra
mötet med Fakultetsnämnden i november.
Mats-Åke Hugosson presenterade utvecklingen av centrumbildningen och bifogade ytterligare
material för att beskriva den varaktiga strukturen inom ämnet.
Ledare för ICT-Centrat är professor Kurt Sandkuhl som tyvärr ej kunde delta vid mötet och
själv berätta om sin roll.
Fakultetsnämndens ledamöter ser positivt på utvecklingen av centrum-bildningen och
samarbetet mellan Informationsteknik, ING och Informatik, IHH.
Fakultetsnämnden beslutade 2005-02-02:
-

Bilaga 6.1

att mot bakgrund av inlämnade handlingar inrätta forskarutbildning i informatik
villkorat att en heltidsprofessor i ämnet informatik anställs, och
att fakultetsnämnden förbehåller sig rätten att ompröva beslutet om rekrytering ej
skett inom två år.

Kommentar 2006-11-29:
Av sakkunnigprövningen för professur i informatik, se punkt 4.4 i dagordningen, framgår att
ingen av de sökande anses uppfylla kraven för professuren, men två av de sökande anses
docentmeriterade. Detta innebär att Informatik ännu ej uppfyllt de krav fakultetsnämnden
ställde den 2 februari 2005, se ovan, och har två månader på sig att åtgärda situationen.

Inlaga från IHH om forskarutbildningen inom informatik bifogas.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 6.2

att bordlägga ärendet i avvaktan på att presidiet kan höra de inblandade
parterna angående ansvarsfördelningen, samt
att efter beredning i Presidiet återföra ärendet till fakultetsnämnden för
beslut.

6.2 Ansökan om examensrätt för doktorsexamen i handikappvetenskap
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Med hänvisning till bifogade ”Bakgrund för ansökan om forskarutbildning i
Handikappvetenskap ansöker Hälsohögskolan och Högskolan för Lärande och
Kommunikation om examensrättigheter för filosofie doktorsexamen i
rubricerade ämne.
Genom externa medel och medel som ställs till förfogande av Hälsohögskolan,
Högskolan för Lärande och Kommunikation samt Högskolan i Jönköping
beräknas ämnesansvarig vara finansierad liksom tre doktorander som kan börja i
någon av forskarskolorna Hälsa och Välfärd (HHJ) eller Lärande och
Kommunikation (HLK) våren 2007. Ämnesansvarig är placerad på
Hälsohögskolan (HHJ).
Professor Mats Granlund inbjuds delta vid nämndens möte den 31 januari
2007.
Kommentarer:
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

att uppdra åt Presidiet att bereda ärendet genom att be HHJ och HLK
inkomma med mer information om:
(1) organisatorisk hemvist för ämnet handikappvetenskap,
(2) hur organisationen och lärarkompetensen skall byggas upp på de två
fackhögskolorna för att garantera kontinuitet, t.ex. ansvarstagande för
doktorandernas anställning och utbildning,
(3) möjligheten att konvertera Mats Granlund professur till en professur
i handikappvetenskap, samt
(4) en ämnesbeskrivning för handikappvetenskap och förklaring
angående vilken examensbenämning och hemvist som gäller för
doktorsexamen inom ämnet.
att återremittera ärendet till respektive fackhögskola,

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 Désirée Nilssons disputation, IHH
PhD candidate Desirée Nilsson’s thesis manuscript was evaluated at a final
seminar in November 2006 by the external reviewer professor Peter Egger from
the IFO Institute at the University of Munich. The reviewer has declared that
the thesis will be ready for defence, given that the thesis is revised in accordance
with suggestions put forward at the seminar. This revision is now coming to an
end.
May 11, 2007 has been chosen as the date for the dissertation defence. For this
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occasion I suggest that the faculty board selects:
Faculty opponent:
- Professor Inmaculada Martinez-Zarzoso from Universidad Jaume I
(presently guest professor at the University of Göttingen), Spain
Evaluation Committee:
- Professor Arne Bigsten, University of Gothenburg, Sweden
- Professor Geoffrey Hewings, University of Illinois, Urbana, USA
- Professor Åke E Andersson, JIBS
Chair of the dissertation defence:
- Börje Johansson, JIBS
As background for the decision, please find as enclosure (i) letter from Peter
Egger and (ii) his written review of the thesis manuscript.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.

7.2 Jonas Dahlqvists disputation
Jonas Dahlqvist holder of a master’s degree, is planning to defend his dissertation entitled
“Assessing new economic activity - Process and performance in new ventures” on Friday 9
February 2007.
At his final seminar on 30 May, 2006, Professor Frederic Delmar from EM Lyon acted as
opponent. His report on the dissertation is attached. Jonas’ manuscript has been amended
according to the suggestions raised at the final seminar and in the report.
In the light of the above, the department of EMM proposes that the Research Committee and
the Faculty Board approve:
-

-

Jonas Dahlqvist defending his doctoral thesis “Assessing new economic activity Process and performance in new ventures” on Friday 9 February 2007.
Professor Paul Westhead, Warwick University, UK as faculty opponent.
Professor Carin Holmqust, Stockholm School of Economics, Associate Professor Lene
Foss, Tromsö University and Associate Professor Leona Achtenhagen, Jönköping
International Business School, as members of the examining committee.
Professor Johan Wiklund, Jönköping International Business School, to act as
chairman during the dissertation.

Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

att godkänna förslagen ovan.

Professor Carin Holmqust, Stockholm School of Economics är sjukskriven och
kan tyvärr ej delta vid Jonas disputation. Huvudhandledare Johan Wiklund
föreslår Professor Håkan Boter vid Umeå Universitet som ny ledamot i
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betygsnämnden.
Johan Wiklund föreslår även att fakultetsnämnden utser en suppleant vid
disputationer för att säkerställa att vi inte skall behöva ställa in en disputation.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslaget på ny betygsnämndsledamot ovan, och
att ta upp förslaget om att utse en suppleant vid disputationer som en
egen punkt vid nästa möte.

8

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Lathund/checklista för sakkunniga och arbetssökande vid anställning och
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
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 beslutade 2006-09-20:
-

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

Presidiet för fakultetsnämnden beslutade 2006-10-19 att ytterligare justeringar
behövdes i den version av dokumentet som nu är på remiss från rektors kansli.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 8.2

att be fakultetsnämndens ledamöter inkomma med skriftliga synpunkter
på dokumentet till susanne.hansson@ihh.hj.se senast den 26 februari.

8.2 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 beslutade 2006-09-20:
-

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

Bilagan innehåller ett diskussionsunderlag.
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Inga ytterligare beslut om konferensen fattades på mötet den 29 november 2006..

Ett reviderat förslag till dagordning för fakultetskonferensen återfinns i bilagan.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 8.3

att ge Susanne Hansson i uppdrag att komplettera dagordningen i
enlighet med dagens diskussion, boka in talare och bjuda in fakultetens
medlemmar till konferensen.

8.3 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 beslutade 2006-09-20:
-

att bordlägga frågan till nästa möte den 29 november.

Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

att bordlägga frågan till 2007.

Dekanus, Benny Hjern har inkommit med ett förslag till fakultetsmöten i
fakultetsvillan, Mariedal under hösten 2007.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 8.4

att godkänna dekanus förslag om ett första möte hösten 2007 enligt
bilaga.

8.4 Förslag om tillägg i kraven för filosofie licentiatexamen
HLK har en i nationell jämförelse med landets samtliga lärarutbildningar en
unik position genom förfogandet över ett eget vetenskapsområde. Det innebär i
praktiken examinationsrätt på magister-, masters, fil. lic.- och filosofie
doktorsnivåerna i sex olika ämnen. I de utvärderingar som skett under senare år
av lärarutbildningarna i Sverige riktas bland annat stark kritik mot att den
vetenskapliga anknytningen är för svag. Främst är detta en effekt av att
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majoriteten av de högskolor som arrangerar lärarutbildning saknar eget
vetenskapsområde. Det är egentligen bara HLK och universiteten som har
sådant inom lärarutbildningen.
HLK har i dagsläget 27 doktorander inom vetenskapsområdet.
Uppskattningsvis skriver 85 % av dessa monografier för fil. dr.-examen. Det
innebär att HLK har lång omsättningstid på varje redovisad fil. dr.-examen.
Liknande förhållande kan gälla inom flera vetenskapsområden vid HJ.
De motiv som angivits ovan bör vara skäl nog för att Fakultetsnämnden
beslutar om att doktorand som är på väg mot en fil.dr.examen ska kunna
examineras som fil.lic. då halva doktorsavhandlingen är avklarad och godkänd.
Kommentarer från mötet:
-

-

-

Vi ökar ej kvalitén i en utbildning genom att utfärda examina utan
konkret innehåll d.v.s. utan en avslutad licentiatavhandling. Risken är
snarare att det ser ut som om vi sänker kraven och därmed kvalitén
eftersom ett avslutat arbete i form av en licentiatuppsats inte längre är
ett krav.
Om en doktorand tar ut en licentiatexamen enligt förslaget ovan och
därefter ej avslutar sin doktorsavhandling så har personen fått ut en
examen utan att ha presterat ett avslutat arbete/avhandling vilket ej är
positivt vid en utvärdering.
Inom vissa delar av samhällsvetenskap kan licentiatexamen vara en väg
ut ur doktorsutbildningen, medan en licentiatavhandling ofta är ett krav
inom de tekniska ämnena.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att förslaget i sin nuvarande form ej är förenligt med kvalitetskraven vid
HJ och bordlägger frågan.

8.6 Fakultetsnämndens möten 2007
Följande tider för fakultetsnämndens möten beslutades vid fakultetsnämndens
möte 2006-09-20:
Onsdagen den 31 januari
Onsdagen den 28 mars
Onsdagen den 30 maj
Onsdagen den 26 september
Onsdagen den 28 november
Fakultetsnämndens presidium sammanträder vid följande datum:
Tisdagen den 20 mars
Tisdagen den 22 maj
Tisdagen den 18 september
Tisdagen den 20 november
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslag till mötestider för presidiet ovan.

Susanne Hansson
Justerat enligt till originalet bifogad e-post
Marie Linton
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Per Askerlund
Ledamot

