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Tid

Onsdagen den 24 september 2008 kl. 16.00

Plats

Mariedal

Närvarande

Per Askerlund, Anita Björklund, Ethel Brundin, Christina Chaib, Susanne
Hansson (handläggare), Peter Nilsson, Birgitta Sidenvall (prodekanus), Ingvar L
Svensson och Helene Thorstensson

Ej närvarande

Per-Olof Bjuggren, Mikael Eriksson (studeranderepresentant), Christer
Johansson, Tomas Kroksmark, Marie Larsson Linton (sekreterare), Tomas
Magnusson, Bo Malmberg, Pernilla Rendahl (studeranderepresentant), Kurt
Sandkuhl, samt Sven Åke Hörte, Högskolan i Halmstad och Lena Mårtensson,
Högskolan i Skövde.

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Tillägg till dagordningen:
3.2 Presidieprotokoll
7.4 Leon Barkho’s disputation
Dagordningen fastställs efter ovan nämnda justeringar.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att utse Helene Thorstensson att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Nursing education in India
The Nursing education at Lokmanya Medical Foundation in Pune, India, in
relation to the European Bologna Declaration.
Det här är ett projekt där HHJ erbjuder utbildning för att studenterna i Pune
skall nå upp på kandidatnivå. Pengar har sökts för projektet från SIDA.

Bilaga 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c
och 3.2.d

3.2 Presidieprotokoll
Presidieprotokoll från den 18 juni, 22 augusti och 15 september samt per
capsulam protokoll från den 17 september 2008.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna presidieprotokollen ovan.
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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 Ledarskap och organisation, HHJ
Ovanstående lektorat som varit utannonserat med sista ansökningsdatum 1 augusti är avsett för
undervisning och forskning i anknytning till masterutbildningen i ledarskap och
teamsamverkan i entreprenöriella organisationer vid Hälsohögskolan. Antalet sökande till
tjänsten är 4 behöriga
dvs. disputerade personer. Till sakkunniga föreslås två forskare inom det aktuella ämnesområdet
för lektoratet.
Förslag till sakkunniga:
- professor Terese Bondas, Institutionen for vårdvetenskap, Borås Högskola som genomfört
sin ledarskapsforskning inom hälso- och sjukvård.
- professor i socialt arbete Elisabet Cedersund, Hälsohögskolan.
Jäv föreligger ej för de sakkunniga gentemot de sökande.
Fakultetsnämndens presidium beslutar:
-

att förslaget ej är könsneutralt och begär att en av kvinnorna utbyts mot en man förslagsvis
professor Tomas Müllern .

I enlighet med Presidiets förslag har HHJ inkommit med en ny skrivelse där
man föreslår professor Tomas Müllern, företagsekonomi, IHH som intern
sakkunnig istället för professor Elisabet Cedersund inför prövning av sökande
till lektorat i Ledarskap och organisation vid HHJ. Förslaget på extern
sakkunnig, professor Terese Bondas kvarstår enligt ovan.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.2

att godkänna förslagen på sakkunniga ovan.

4.2 Ämnesbeskrivning Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling, JTH
Inom avdelningen Industriell Organisation och Produktion vid JTH bedrivs
forskning inom huvudområdet Produktionssystem med delområden Flexibel
produktion, Produktionslogistik, Integrerad produkt- och
Produktionsutveckling samt Arbetsorganisation.
Fakultetsnämnden har 2003-11-19 godkänt beskrivning för ämnet
Produktionssystem. Denna ämnesbeskrivning täcker inte till fullo den
verksamhet som idag bedrivs inom Industriell Organisation och Produktion.
Den tidigare ämnesbeteckningen och ämnesbeskrivningen kan kvarstå men vi
anhåller härmed om att fakultetsnämnden även fastställer ämnet
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Integrerad produkt- och produktionsutveckling med följande ämnesbeskrivning:
Ämnet Integrerad produkt- och produktionsutveckling beskriver hur utformning och
tillämpning av teknik, organisation och processer inverkar på möjligheten att uppnå
effektiv och hållbar industriell innovationsverksamhet. Särskilt fokuseras
samordning och samverkan vid utveckling av produkter samt produktionsprocesser
och -system på såväl strategisk som operativ nivå.
Integrated Product and Production Development addresses how the design and
application of technology, organization and processes affect the possibility to achieve
efficient, effective and sustainable industrial innovation. Particular focus is set on
coordination and cooperation during the development of products, production
processes and systems at strategic as well as operational levels.
Vid utformningen av denna ämnesbeskrivning har ämnesbeskrivningar för
motsvarande ämnen vid Chalmers, KTH och högskolan i Skövde beaktats.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.3

att godkänna förslaget på ämnesbenämning och beskrivning ovan.

4.3 Universitetslektor i Logistik, JTH
Eva Johansson vid Tekniska högskolan är f.n. anställd som t.f. universitetslektor i logistik. Hon
har disputerat inom detta ämnesområde och vi avser att befordra henne till/anställa henne som
universitetslektor i ämnet logistik.
I samband med anställning av en professor i logistik har fakultetsnämnden nyligen godkänt
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.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade
förfarande som fastställts av fakultetsnämnden. JTH anhåller att fakultetsnämnden som
sakkunniga utser :
-

Patrik Jonsson, bitr. professor på Logistik och transport på Chalmers, och

-

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK

Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:
-

att godkänna de två förslagen på sakkunniga ovan.

Sakkunnigutlåtanden från de två utsedda sakkunniga, Patrik Jonsson och
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Ann-Katrin Svensson, har nu inkommit till fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.4

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

4.4 Universitetslektor i Arkitektur, JTH
Kaj Granath vid Tekniska högskolan är sedan 2006 anställd som universitetsadjunkt i
byggnadsteknik. Han har disputerat inom ämnesområdet arkitektur och vi avser att befordra
honom till/anställa honom som universitetslektor i ämnet arkitektur.
Ämnesbeteckningen är vedertagen inom högskolevärlden. Med Chalmers och LTHs
ämnesbeskrivningar som bakgrund föreslår vi att följande ämnesbeskrivning ska gälla den nu
aktuella anställningen vid JTH:
Ämnesområdet arkitektur behandlar gestaltningen av byggnader och platser utifrån deras
strukturella, funktionella, rumsliga och karaktärsgivande egenskaper, samt system, processer och
metoder som formar byggnader och byggnadsinteriörer och den byggda miljön och bidrar till en
hållbar samhällsbyggnad.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade förfarande
som fastställts av fakultetsnämnden.
Förslag på sakkunniga:
- Ola Nylander, docent och adjungerad professor i Bostadens arkitektur vid Chalmers, och
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-04:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden från de två utsedda sakkunniga, Ola Nylander och AnnKatrin Svensson, har nu inkommit till fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.5

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

4.5 Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, HLK
Skrivelse från HLK med hemställan att utse sakkunniga inför en anställning av
universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.
Ämnesbenämning och beskrivning har godkänts av fakultetsnämnden 2005.
Förslag på sakkunniga:
-

Birgitta Ney, docent i genusvetenskap vid Stockholms universitet, samt
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Tobias Olsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö
Universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.6

att godkänna de sakkunniga ovan.

4.6 Universitetslektor i material och tillverkningsteknik, inriktning gjutning,
JTH
Salem Seiffedine vid Tekniska högskolan är anställd som tf universitetslektor i
komponentteknologi, inriktning gjutning. Han disputerade 2006 och vi avser
nu att befordra honom till/anställa honom som universitetslektor i ämnet
material och tillverkningsteknik, inriktning gjutning.
Material och tillverkningsteknik är ett nytt ämnesområde infört i samband med
den nya strategiplanen vid JTH. Ämnesbeteckningen har fastställts av Chalmers
med professor Ingvar L Svensson vid JTH som examinator.
Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande ämnesbeskrivning:
Ämnesområdet material och tillverkningsteknik, inriktning gjutning innefattar teknologin för
tillverkning av gjutna komponenter, såväl processkedjan som de färdiga komponenternas
materialegenskaper och fenomen som är av betydelse för komponentens kvalité.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det förenklade förfarande
som fastställts av fakultetsnämnden. Vi anhåller att fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Uta Klement, Materialteknologi, Institutionen för Material och
tillverkningsteknik vid Chalmers, och
Professor Rolf Sandström, Materialteknologi, Avdelningen för Materialteknologi vid KTH

(Inom parentes kan nämnas att fakultetsnämndens strävan efter jämställdhet vid utseende av
sakkunniga är uppfylld – Uta Klement är kvinna)
Fakultetsnämnden beslutade 2006-06-04:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtande har nu inkommit från de två sakkunniga, Uta Klement och
Rolf Sandström.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

5.

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

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.
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5.1 Oavlönad docent i informationsteknik, JTH
Universitetslektor Janis Stirna vid Tekniska högskolan har begärt att bli sakkunnigprövad för
oavlönad docentur i ämnet Informationsteknik.
Fakultetsnämnden har tidigare (2006-11-29) godkänt ämnesbeteckningen Informationsteknik
för en professur och två universitetslektorer vid JTH. Beteckningen är vedertagen vid
universitet och högskolor.
Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande ämnesbeskrivning:
Informationsteknik omfattar det vetenskapliga studiet av informationscentrerade programvarusystem
för datainsamling samt bearbetning, syntes och kommunikation av text, ljud och bild.
Vidare anhåller vi att fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Henrik Eriksson, datateknik, Linköpings Tekniska Högskola, Linköpings
universitet, och
Professor Alexander Smirnov, Computer science, St. Petersburg Institute for Informatics
and Automation of Russian Academy of Sciences, SPIIRAS (Ryssland)

Vi är medvetna om att fakultetsnämndens strävan efter jämställdhet vid utseende av sakkunniga
i detta fall inte är uppfylld. Detta beror på att det finns få kvinnliga professorer med aktuell
kompetens och att de tre kvinnliga professorerna som vi kontaktade inte hade möjlighet att
ställa upp.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-04:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga, Professor
Henrik Eriksson och Professor Alexander Smirnov.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

-

Bilaga 5.2

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Janis Stirna till oavlönad docent i informationsteknik vid
Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd
docentföreläsning, samt
att Janis Stirna erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts, den 29 september kl. 15.00 i sal
B2011med titeln ”Enterprise Knowledge Modeling: Current State and
Research Challenges”.
Kurt Sandkuhl, Birgitta Sidenvall och Anita Björklund utses av
fakultetsnämndens presidium att närvara vid docentföreläsningen.

5.2 Oavlönad docent in Media Economics, Stefan Melesco, JIBS
PhD Stefan Melesco is applying to become an associate professor in media economics at JIBS.
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board appoint the
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following special advisors to evaluate the application:
-

Professor Saara Taalas, professor of media economics, Media Group, Turku School
of Economics, Finland, and
Professor Rolf Höjer, Handelshögskolan BI, Oslo, Norge

Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28:
-

att godkänna förslaget ovan.

2008-04-16
Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga ovan.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:
-

-

att återemittera ärendet till de sakkunniga eftersom nämnden upplever att det finns
viss inkongruens och inkonsekvens mellan det gemensamma och de individuella
utlåtandena, och
att be de sakkunniga förtydliga sina ställningstaganden utifrån Bestämmelser för
antagning av oavlönad docent, samt
att be Stefan Melesco inkomma med en mer ingående beskrivning av sina
pedagogiska meriter, eftersom de sakkunniga haft knapphändig information om
dessa.

2008-06-04
Beskrivning av pedagogiska meriter har nu inkommit från Stefan Melesco men ytterligare
förtydligande från de sakkunniga har ej inkommit ännu.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-04:
-

att bordlägga ärendet tills de sakkunniga inkommit med sitt kompletterande yttrande.

Ett kompletterande yttrande har nu inkommit från de två sakkunniga. De
rekommenderar båda att Stefan Melesco utses till docent vid Högskolan i
Jönköping.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

-

Bilaga 5.3

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Stefan Melesco till oavlönad docent i media Economics vid
Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd
docentföreläsning, samt
att Stefan Melesco erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts, den 29 september, kl. 14.00 i sal
B2011, med titeln ”The largest ever newspaper acquisition in
Sweden!”.
Kurt Sandkuhl, Birgitta Sidenvall och Christina Chaib utses av
fakultetsnämndens presidium att närvara vid docentföreläsningen.

5.3 Docent i Media Economics, Dan Shaver, JIBS
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Jönköping International Business School is planning to recruit Dan Shaver as an associate
professor of Media Economics in the Media Management and Transformation Centre and is
applying for him to be evaluated for appoint that position.
Dan Shaver received his Ph.D. in mass communication research from the University of North
Carolina, Chapel Hill, in 2000 in a program designed to prepare industry professionals to teach
in professional schools at universities. He has had 3 decades of experience in newspaper
operations and management and received an MBA from Wake Forest University in 1994.
He has previously held assistant professor positions at Michigan State University and University
of Central Florida teaching in the areas of media management and media transformation.
The subject name Media Economics and its description was approved by the Faculty Board in
2003-01-29.
Subject description: Massmedieekonomi/Media Economics
Området massmedieekonomi (eller som den internationella beteckningen lyder, Media Economics)
kan kortfattat beskrivas som centrerad till ett antal områden: mediemarknaders struktur ur makrooch mikroperspektiv; medieföretagen, deras ledning och utveckling; mediernas funktion;
medieutveckling; samspelet mellan ekonomiska, tekniska och organisatoriska faktorer i
transformationen av branschen/branscherna
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board appoint the following
special advisors to evaluate the application:
-

Professor Saara Taalas, professor of media economics, Media Group, Turku School of
Economics, Finland
Professor Everette Dennis, Professor of Media & Entertainment Industries, Media
Program, Graduate School of Business, Fordham University, USA

Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-26:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har inkommit från de två sakkunniga, Professor Saara
Taalas och Professor Everette Dennis.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

Bilaga 5.4

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Dan Shaver till oavlönad docent i Media Economics vid
Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd
docentföreläsning, samt
att vidare handläggning av docentärendet överlåtes till respektive
fackhögskola eftersom fakultetsnämnden läggs ner den 30 september.

5.4 Oavlönad docentur i gjuteriteknologi, JTH
Universitetslektor Attila Diósegi vid Tekniska högskolan har begärt att bli sakkunnigprövad för
oavlönad docentur i ämnet Gjuteriteknologi. Ämnesbeteckningen är vedertagen och finns
exempelvis vid KTH.
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Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande ämnesbeskrivning:
Ämnesområdet gjuteriteknologi innefattar teknologin för tillverkning av gjutna komponenter, såväl
processkedjan som de färdiga komponenternas materialegenskaper och fenomen som är av betydelse
för komponentens kvalité.
Vidare anhåller vi att fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Voicu Brabie, Materialvetenskap, inriktning processmetallurgi och
gjuteriteknik, Högskolan Dalarna, och
Professor Pär Jönsson, Materialens processvetenskap, KTH

Vi är medvetna om att fakultetsnämndens strävan efter jämställdhet vid utseende av sakkunniga
i detta fall inte är uppfylld. Detta beror helt enkelt på att kvinnliga professorer med aktuell
kompetens saknas, i varje fall i de nordiska länderna.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-04:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga, Voicu Brabie
och Pär Jönsson.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

Bilaga 5.5

att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Attila Diósegi till oavlönad docent i gjuteriteknologi vid
Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en godkänd
docentföreläsning, samt
att vidare handläggning av docentärendet överlåtes till respektive
fackhögskola eftersom fakultetsnämnden läggs ner den 30 september.

5.5 Docent i Medie- och Kommunikationsvetenskap, HLK
Staffan Sundin har anhållit om prövning som docent i medie- och kommunikationsvetenskap.
Fakultetsnämnden föreslås att till sakkunniga utse:
-

Inger Lindstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Luleå tekniska
universitet, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola, och
Per Rydén, professor emeritus i litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga
institutionen, Lunds Universitet

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2008-06-18:
-

att godkänna förslagen på sakkunnig ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga, Inger Lindstedt
och Per Rydén.
Fakultetsnämnden beslutar:
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att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
att utse Staffan Sundin till oavlönad docent i Medie- och
Kommunikationsvetenskap, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att
han håller en godkänd docentföreläsning, samt
att Staffan Sundin erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd
docentföreläsning har genomförts, den 12 november kl. 18.30 i Hc
113, med titeln ”Utvecklingen på den svenska mediemarknaden under två
decennier, 1920-talet och 1990-talet. Drivkrafter och aktörer."
att vidare handläggning av docentärendet överlåtes till respektive
fackhögskola eftersom fakultetsnämnden läggs ner den 30 september.

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.

Bilaga 7.1

7.1 Helena Bohman’s dissertation defence, IHH
Ms Helena Bohman, PhD candidate in Economics will defend her thesis with
the title “Trade, Knowledge and Income Distribution” at 10.15 am on the 7th of
November 2008. She has defended her preliminary thesis manuscript at a final
seminar with Associate Professor Joakim Gullstrand, University of Lund,
Lund, as her discussant. Joakim Gullstrand has provided a written statement
concerning the preliminary manuscript and Helena Bohman has adjusted her
manuscript in accordance with the recommendations.
We now recommend that JIBS Research Committee appoint:
- Devashish Mitra, Professor of Economics and Gerald B. and Daphna
Cramer Professor of Global Affairs, Syracuse University, NY, USA, as
faculty opponent, and
- Inmaculada Martinez-Zarzoso, Invited Professor of Economics
(Gastprofessorin), Department of Economics and Ibero America
Institute for Economic Reaserch, University of Göttingen, Germany,
and Professor of Economics, Departamento de Economia and Instituto
de Economia Internacional,Universidad Jaume I, Spain, Hans Lööf,
Associate Professor of Economics, The Royal Institute of Technology,
Stockholm, and Börje Johansson, Professor of Economics at Jönköping
International Business School, Jönköping, as examination committee
meembers.
- As chair of the dissertation act, we suggest Professor Charlie Karlsson.
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Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.2

att godkänna förslagen ovan.

7.2 Charlotta Mellander’s dissertation defence, IHH
Ms Charlotta Mellander, PhD candidate in Economics will defend her thesis
with the title “The Wealth of Regions - On the Location of Creative Individuals
and Firms” at 10 am on the 14th of November 2008. She has defended her
preliminary thesis manuscript at a final seminar with Professor Björn Hårsman,
The Royal Institute of Technology, Stockholm, as her discussant. Björn
Hårsman has provided a written statement concerning the preliminary
manuscript and Charlotta Mellander has adjusted her manuscript in
accordance with the recommendations.
We now recommend that JIBS Research Committee appoint:
- Maryann Feldman, S. K. Henninger Distinguished Professor of Public
Policy at the University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, as
faculty opponent and
- Michael Fritsch, Professor of Business Dynamics, Innovation, and
Economic Change, Friedrich Schiller University, Jena, Germany,
Pontus Braunerhjelm, Leif Lundblad’s Chair in International Business
and Entrepreneurship, The Royal Institute of Technology, Stockholm,
and Ghazi Shukur, Professor of Statistics at Jönköping International
Business School, Jönköping, and Växjö University, Växjö, as
examination committee members.
- As chair of the dissertation act, we suggest Professor Charlie Karlsson.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 7.3

att godkänna förslagen ovan.

7.3 Pernilla Rendahl’s dissertation defence in Law, JIBS
Pernilla Rendahl, PhD candidate in Law will defend her thesis with the title
“Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies - A Comparative Study
of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce” at
th
10.15 am on the 13 of November 2008 in B1014.
She has defended her preliminary thesis manuscript at a final seminar with
Associate Professor Eleonor Alhager, Uppsala University, as her discussant.
Eleonor Alhager has provided a written statement concerning the preliminary
manuscript and Pernilla Rendahl has adjusted her manuscript in accordance
with the recommendations.
We now recommend that the Faculty Board appoint:
- Professor Ole Gjems-Onstad, Tax Law, BI, Oslo as faculty opponent,
- Professor Nils Mattsson, Tax law, Uppsala university, Professor Ben
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Terra, Tax Law, University of Amsterdam/ Lund University and
Professor, Dr. Wolfram Reiß, Tax Law, Lehrstuhl für Deutsches und
Internationales Steuerrecht, Nürnberg as members of the examination
committee.
As chair of the dissertation act, we suggest Professor Björn Westberg.

Förklaring till bristen på kvinnor i betygsnämnden:
För ett par dagar sedan fick handledare Björn Westberg ett avböjande svar från
Professor Jinyan Li, Osgoode Hall Law School, York University, Canada, på grund
av omöjlighet att resa i från Canada under en intensiv undervisningsperiod. Hon är
en av de mycket fåtaliga professorerna i världen med inriktning på
konsumtionsbeskattning. Docent Eleonor Alhager, Uppsala universitet, har varit
opponent vid Pernillas slutseminarium och är därmed utesluten i detta
sammanhang. Någon annan kvinna med denna inriktning finns inte i
Skandinavien utöver Professor Christina Moell, som har varit medhandlare.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.4

att godkänna förslagen ovan.

7.4 Leon Barkho’s dissertation defence
HLK anmäler härmed att doktorand Leon Barkho planerar att försvara sin
doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap, “Strategies of power
in multilingual global broadcasters – how the BBC, CNN and Alazeera shape their
Middle East news discourse” fredagen den 23 januari 2009 och begär att
fakultetsnämnden beslutar om datum, opponent och betygsnämnd.
Slutseminariet ägde rum den 28 augusti 2008. Diskutant var professor
Thorbjörn Broddarsson vid Islands universitet, i Reykjavik och hans skriftliga
utlåtande bifogas denna anmälan.
HLK föreslår följande:
-

-

-

att professor Golan Rahman, professor och prefekt för avdelningen för
Language and Communication Studies vid Papua New Guinea
University of Technology, utses till fakultetsopponent.
att professor Guri Hjeltnes, Institutt for kommunikasjon – kultur og
språk, Handelshöyskolen, BI, Oslo, professor Håkan Hvitfelt,
Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Stockholms
universitet samt professor Karl Erik Gustafsson, IHH utses till
ledamöter i betygsnämnden.
att professor Lars-Åke Engblom utses till ordförande vid disputationen.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.
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8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Jävsregler vid HJ
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Presidiet föreslår fakultetsnämnden att de jävsregler som utvecklats av Vetenskapsrådet skall
gälla vid Högskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28:
-

att Fakultetsnämnden skall utveckla egna jävsregler som klart definierar vad vi menar
med jäv vid HJ.

Fakultetsnämnden beslutade2008-02-06:
-

att utse Bo Malmberg att skriva ett första utkast till jävsregler för Högskolan i
Jönköping som skickas ut till nämndens ledamöter för kommentarer.

Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:
-

att en grupp bestående av Bo Malmberg, Birgitta Sidenvall, Ethel Brundin, Per
Askerlund och Susanne Hansson möts den 21 april kl. 13.00 på HHJ och skriver ett
förslag som skickas ut till nämnden. Beslut fattas vid nämndens möte i juni.

Ett förslag till jävsregler för Högskolan i Jönköping föreligger i bilaga 8.1.
Ytterligare förändringar gjordes i inlagan vid mötet.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-18:
-

att inlagan om jäv skall gå ut till fakultetsnämndens ledamöter en gång till efter att de
ändringar som föreslogs vid dagens möte gjorts. Beslut fattas vid mötet den 24
september.

Ny bilaga föreligger vid dagens möte.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 8.2

att godkänna det bifogade förslaget på jävsregler.

8.2 Utseende av docent
Det har framkommit önskemål om att processen vid utseende av docenter bör stramas upp.
Detta gäller speciellt docentföreläsningen. Vi behöver ge klara direktiv om vad
docentföreläsningen skall innehålla.
I ”Bestämmelser för antagning av oavlönad docentur”, fastställda av fakultetsnämnden, framgår
att:
”Docentföreläsningen hålles under ca 45 minuter över ett ämne hämtat från den sökandes
kompetensområde. Det bör dock inte vara identiskt med hans eller hennes avhandlingsarbete.
Forskningen skall presenteras på ett för icke-specialister tillgängligt sätt. Fakultetsnämnden utser
inom sig 3 personer vilka bedömer föreläsningen. Föreläsningen bedöms som godkänd eller icke
godkänd.”
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Fakultetsnämnden beslutade 2007-11-28:
-

att tillsätta en arbetsgrupp som skall se över och utveckla direktiven för
docentföreläsningar. Gruppen består av Benny Hjern, Christer Johansson, Ethel
Brundin, Birgitta Sidenvall och Thina Chaib. Benny Hjern är sammankallande.

Handlingar från arbetsgruppen har inkommit.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-02-06:
-

att förslaget läses igenom av fakultetsnämndens ledamöter som därefter inkommer
med kommentarer senast den 26 mars 2008.

Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:
-

att gruppen återupptar sitt arbete med Thina Chaib som sammankallande,
att ett lunchmöte hålls den 22 april 2008 kl. 12.30-13.30, samt
att gruppen redovisar förslaget vid fakultetsnämndens möte den 4 juni.

2008-06-18
Ett förslag till förändrade och förtydligande ”Bestämmelser för antagning av oavlönad docent”
föreligger i bilaga 8.2.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-06-18:
-

att efter de ändringar som föreslagits vid mötet samt skickats in till nämnden
sammankalla arbetsgruppen en gång till för slutredigering av dokumentet, och därefter
skicka ut det till ledamöterna i nämnden för kommentarer innan beslut fattas vid
fakultetsnämndens möte den 24 september.

Ny bilaga föreligger vid dagens möte.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna det bifogade förslaget på ny skrivelse för docentprövning
vid HJ.

Detta var sista mötet med fakultetsnämnden vid Högskolan i Jönköping.
Susanne Hansson
Justerat av:

Birgitta Sidenvall
Professor, Prodekanus

Helene Thorstensson
Docent, ledamot i nämnden

