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Tid

Måndagen den 17 september 2008

Plats

Per Capsulam protokoll

Närvarande

Ethel Brundin, Susanne Hansson (handläggare), Peter Nilsson, Kurt Sandkuhl,
Birgitta Sidenvall (prodekanus),

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Dagordningen fastställs.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
- att utse Kurt Sandkuhl 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 Professor in Business Administration; ssk Management, JIBS
Professor i Business Administration, with special focus on Management, JIBS
Application from Associate Professor Niclas Adler, to be promoted to (full) Professor in
Business Administration with a special focus on Management at Jönköping International
Business School.
Niclas Adler has an extensive experience as research leader, engaging multiple researchers and
PhD-students from different disciplines and universities in joint research activities and in
building internationally recognized research centers. Adler also has experiences from
developing educational programs and teaching from many universities in multiple countries.
JIBS ask the Faculty Board to approve the subject name Business Administration with a special
focus on Management and the following subject description.
Subject description:
Business Administration with a focus on Management implies studies of complex managerial
processes in private and public organizations as well as studies of the actual formation of
management knowledge in organizations and through the collaboration between practicing
managers and academic scholars.
In support of Niclas Adler’s application, JIBS suggest the following special advisors:
-

Ken Starkey, Professor of Management and Organizational Learning at Nottingham
University Business School.
Armand Hatchuel, Professor in Management at Centre for Management Studies,
Ecoles des Mines de Paris,
Allan T. Malm, Professor, Dean, Department of Business Administration, Lund
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University
Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-26:
-

-

att godkänna ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen ovan,
att uppmana IHH att inkomma med kompletterande information innehållande
antingen ett förslag på en kvinnlig sakkunnig eller motivering till varför man i detta
fall endast har manliga sakkunniga, samt
att beslut i frågan, efter komplettering, kan fattas av presidiet.

JIBS have tried to find a female professor to be a special advisor for this position but for
different reasons JIBS have been unsuccessful and therefore ask the Faculty Board to accept the
proposed special advisors above.
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-10-18:
-

att godkänna förslagen på sakkunniga ovan.

Sakunnigutlåtanden har nu inkommit från Ken Starkey, Armand Hatchuel and Allan T.
Malm.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-04:
-

att ett av sakkunnigutlåtandena ej genomförts i enlighet med fakultetsnämndens
instruktion och tillämpningsföreskrifter eftersom Ken Starkey i sitt utlåtande utrycker
sig på så sätt att jäv uppenbart kan misstänkas. Vid en närmare granskning
framkommer att Ken Starkey relativt nyligen publicerat i av Adler editerade böcker.
Fakultetsnämnden konstaterar att jäv föreligger.

Rekryteringsnämnden vid IHH har inkommit med förslag på en ny sakkunnig:
-

professor Maria Bengtsson, företagsekonomi, Umeå Universitet.

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2008-06-18:
-

att godkänna det nya förslaget på sakkunnig ovan.

Ett fjärde sakkunnigutlåtande har nu inkommit från professor Maria
Bengtsson, företagsekonomi, Umeå Universitet.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

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

Susanne Hansson
Justerat av:
Birgitta Sidenvall
Prodekanus

Kurt Sandkuhl
Ledamot

