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 Tid Onsdagen den 29 november 2006 kl. 14.00 
 

Plats 
 

Mariedal, Fakultetsvillan  
 

Närvarande 
 
 
 
Ej närvarande 

Krister Bjerklin, Anita Björklund, Ethel Brundin, Susanne Hansson 
(handläggare), Benny Hjern (dekanus), Bo Malmberg, Peter Nilsson, Örjan 
Nilsson, Ghazi Shukur och Birgitta Sidenvall (prodekanus) 
 
Christina Chaib, Tomas Kroksmark, Marie Larsson Linton (sekreterare), 
Tomas Magnusson, Eva Ronström (studeranderepresentant), Kurt Sandkuhl, 
och Ingvar L Svensson och Olle Östklint 
 

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Punkt 8.2 bordläggs till nästa år. 
 
Tillägg till dagordningen: 
4.10 Universitetslektor i litteraturvetenskap 
 
Dagordningen fastställs efter ovan angivna ändringar. 
 

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

3. 3. Informationsärenden 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidieprotokoll 
 
Protokoll från presidiets möte den 19 oktober 2006. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna presidieprotokollet ovan. 
 

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 Informationsteknik, ING 
 
Skrivelse från Ingenjörshögskolan (2006-05-23) avseende rekrytering av universitetslektorer i 
informationsteknik. Fakultetsnämnden har tidigare (2001-12-13) godkänt 
ämnesbeteckningen Informationsteknik, särskilt medieteknik för en professur vid ING och vi 
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anser att den nu aktuella ämnesbeteckningen utan speciell inriktning ej behöver prövas. 
Beteckningen är vedertagen vid universitet och högskolor. 
 
För den nu aktuella anställningen av universitetslektorer föreslås härmed följande ämnes-
beskrivning: 
 
Informationsteknik omfattar det vetenskapliga studiet av informationscentrerade programvarusystem 
för datainsamling samt bearbetning, syntes och kommunikation av text, ljud och bild. 
 
Förslag på sakkunniga:   

- Professor Henrik Eriksson, IDA, Linköpings Tekniska Högskola,  
- Docent Ann-Katrin Svensson, HLK 

 
Fakultetsnämnden beslutade 31 maj 2006: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande gällande universitetslektor i Informationsteknik vid ING 
har inkommit från professor Henrik Eriksson, Linköpings Tekniska Högskola 
och docent Ann-Katrin Svensson, HLK 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.2 4.2 Professor i Industriell design, ING 

 
Skrivelse från ING, 2006-10-25, som planerar att anställa Lars Eriksson med 
bakgrund vid Designhögskolan vid Umeå universitet som professor i industriell 
design.  
 
Fakultetsnämnden har tidigare fastställt ämnesbeteckningen Industriell design  
med följande ämnesbeskrivning: 
 
Industriell design omfattar metoder för framtagning av produkter och tjänster för 
industriell framställning, grundade på analyser av mänskliga behov och industriella 
förutsättningar. Industriell design baseras på en kombination av marknadens 
förutsättningar och människans behov och önskemål, fungerar som en länk mellan 
brukaren och producenten och har som mål såväl användarvänlighet som 
produktionsvänlighet. 
 
Enligt fakultetsnämndens instruktion med tillämpningsföreskrifter gäller att vid 
ärenden som gäller konstnärlig professur skall minst två sakkunniga vara professorer 
och högst en sakkunnig representera konstnärlig erfarenhet av väsentlig betydelse för 
ifrågavarande forskningsområde utan att tillika vara professor inom området. 
 
Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande sakkunniga: 
 
- Dennis Petterson,  professor i industriell design vid Luleå Tekniska 
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Universitet, 
- Jan Hampf, professor i industriell design vid Högskolan för Design och 

Konsthantverk, Göteborg och  
- Erika Lagerbielke, adj. professor i design med inriktning glasdesign vid 

Växjö universitet samt designer vid Orrefors Kosta Boda 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.3 4.3 Universitetslektor i fysik, ING  
 
Skrivelse från Ingenjörshögskolan, 2006-11-08, som önskar sakkunnigpröva 
FD Jörgen Gustafsson inför anställning som universitetslektor i fysik. 
Ämnesbenämningen fysik är vedertagen i den akademiska världen och vi 
anhåller om att denna ämnesbenämning och ämnesbeskrivning godkänns även 
av fakultetsnämnden vid HJ. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Ämnesområdet fysik är den vetenskap som studerar materiens struktur på 
grundläggande nivå och dess uppträdande under skilda betingelser. Genom den 
nära relation som finns mellan materia och energi är fysikämnet också läran om 
energin, dess olika former och omvandlingar från en form till en annan.  
 
Jörgen Gustafsson har disputerat vid universitetet i Umeå. Som sakkunniga 
föreslår vi: 
 
- Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, och 
- Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 4.4 4.4 Professor i informatik, IHH 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit a full professor in Informatics 
and ask the Faculty Board to appoint special advisors. 
 
The following subject description was decided on by the Faculty Board on September 9 1998: 
 
Informatik är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med utveckling, förändring, 
utvärdering och användning av informationssystem i verksamheter. 
 
Proposal for special advisors: 
 
- Jan Ljungberg, Professor at the department of Informatics at Göteborg University 
- Mats Lundeberg, Professor at the Department of Management and Organization, Center 

Director Center for Information Management, Stockholm School of Economics 
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- Markku Nurminen, Professor at the department of Information Technology, Åbo 
University (Turku) 

 
Fakultetsnämnden beslutade 6 april 2006: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Special advisor statements have been submitted by Professor Jan Ljungberg, 
Göteborg University, Professor Mats Lundeberg, Stockholm School of 
Economics and Professor Markku Nurminen, Åbo University (Turku). 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Kommentar: 
Resultatet av sakkunnigprövningen ovan leder till att ärendet rörande rätten till 
forskarutbildning i informatik, från fakultetsnämndens möte den 2005-02-02, 
behöver revideras. Se ärende 6.2 i dagordningen. 
 

Bilaga 4.5 4.5 Assistant Professor in Business Administration focused on Corporate 
Finance, IHH 
 
JIBS are planning to recruit Volker Bruns as Assistant Professor in Business 
Administration focused on Corporate Finance. (A simplified procedure can be 
used because it is a direct recruitment without competition.) 
 
The subject name Business Administration focused on Corporate Finance which is 
an established subject name at Universities around the world, and the subject 
description below was decided on by the faculty board on 16 March 2005. 
 
Subject description: 
Research in corporate finance deal with a wide array of finance issues - all looked at 
from a corporate perspective. Important topics are capital budgeting, investment 
processes, capital planning and management of assets and of risks (like credit risks 
and exposure risks) and venture capital financing. 
 
On 10 May 2005 the faculty board appointed the following special advisors for 
a similar position in Business Administration focused on Corporate Finance, 
 

- Professor emeritus in Business Administration Bertil Gandemo, 
Department of Business Administration, Lunds University School of 
Economics and Management. 

- Professor emeritus in Business Administration Ingemund Hägg, 
Department of Business Studies, Ekonomikum, Uppsala University 

 
JIBS has asked the two special advisors above to evaluate the applicant Volker 
Bruns application for the above position. The special advisors evaluations are 
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enclosed. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.6 4.6 Universitetslektor i matematik, HLK 

 
Skrivelse från HLK, 2006-11-21, med hemställan att Fakultetsnämnden utser 
sakkunniga inför anställning av universitetslektor i matematik med didaktisk 
inriktning, HLK. 
 
Fakultetsnämnden har den 2002-11-27 godkänt ämnesbenämning och 
ämnesbeskrivning för matematik med didaktisk inriktning vid HLK. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Matematik med didaktisk inriktning innebär fokus på matematikundervisningens 
innehåll, orsakerna till valet av just detta innehåll samt sätten att utforma lärandet 
så att det vilar på systematisk inhämtad kunskap, där teorier av pedagogisk natur 
bildar basen för tolkning och förståelse.  
 
HLK hemställer härmed om att fakultetsnämnden utser som sakkunniga 
följande två personer: 
 
- Ole Björkqvist, EdD, Professor i de matematiska ämnenas didaktik, Åbo 

Akademi 
- Tomas Kroksmark, FD. Professor i pedagogiskt arbete, HLK 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan, men hänvisar inför framtiden till beslut från 

2006-04-06 om att genusperspektivet skall tas hänsyn till vid tillsättning av 
sakkunniga. Beslut från 2006-04-06: ”Vid alla sakkunnigprövningar skall 
båda könen vara representerade om detta inte är omöjligt p.g.a. att det inte 
finns kvinnor respektive män att tillgå inom ämnet i fråga.” 

 
Bilaga 4.7 4.7 Lektorat i Samhällskunskap, HLK 

 
Skrivelse från HLK, 2006-11-21, med hemställan att Fakultetsnämnden utser 
sakkunniga inför anställning av universitetslektor i samhällskunskap. 
 
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning beslutades av Fakultetsnämnden 
2002-09-18 enligt följande: 
 
Ämnesbeskrivning: 
Samhällskunskap avser ett tvärvetenskapligt område som korresponderar mot 
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skolämnet samhällskunskap. Inom området inryms olika enskilda discipliner som 
statskunskap, ekonomi och pedagogik. Ämnesområdets teorier och förklaringsansatser 
vad avser inrymda discipliner integreras med allmändidaktisk teoribildning med 
syfte att utveckla forskning och kunskap om hur samhällskunskap kan organiseras 
för lärande 
 
HLK föreslår följande två personer som sakkunniga: 
 
- Benny Hjern, professor i statsvetenskap särskilt implementationsforskning 

IHH, samt 
- Mats Ekholm, professor i pedagogik, f d generaldirektör Skolverket 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 
Kommentar: 
Anledningen till att HLK föreslår två män som sakkunniga vid tillsättning av 
lektorat i samhällskunskap är att dessa två var sakkunniga när tjänsten utlystes 
för ett par år sedan och flera av de sökande är samma som vid förra 
rekryteringsomgången. 
 

 4.8 Professor i socialt arbete, HHJ 
 
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2006-08-07, med hemställan att fakultetsnämnden utser 
sakkunniga inför rekrytering av professor i socialt arbete. Ämnesbeskrivningen för den allmänt 
vedertagna ämnesbenämningen socialt arbete beslutades den 14 juni 2006.  
 
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: 
 
- Anders Möller, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsans psykosociala 

dimensioner, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, 
- Bengt Börjesson, professor em, socialt arbete, Ersta Sköndals Högskola/ Stockholms 

universitet, samt  
- Gerdt Sundström, professor i socialt arbete, Institutionen för gerontologi, HHJ. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan, men att föra till protokollet att godkännandet av den 
interna professorn, Gerdt Sundström, som sakkunnig är ett undantag som görs 
p.g.a. att det finns väldigt få professorer inom ämnesområdet både i Sverige och 
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utomlands. Detta undantag är på intet sätt prejudicerande för framtida ärenden av 
detta slag. 

 
Sakkunnigutlåtande gällande professur i socialt arbete vid HHJ har inkommit 
från professor Anders Möller, högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, 
professor Gerdt Sundström, socialt arbete, HHJ och Professor em Bengt 
Börjesson, Ersta Sköndals Högskola/ Stockholms universitet, 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Bilaga 4.9 se bilaga 5.3 4.9 Docent/Associate Professor in Economics, with special emphasis on 

infrastructure and economic development 
 
Jönköping International Business School is planning to recruit an Associate professor in 
Economics and ask the Faculty Board to approve the subject name, Economics, with special 
emphasis on Infrastructure and Economic Development, and the following subject description. 
 
Subject description: 
Economics, with special emphasis on Infrastructure and Economic Development: Infrastructure deals 
with investment in and use of durable collective resources. Tangible infrastructure comprises 
networks for transportation and other forms of communication. Intangible infrastructure includes 
institutions and knowledge resources that have a public goods nature. Infrastructure economics 
analyses how infrastructure supply affects the efficiency of production and consumption as well as 
economic growth, and how the infrastructure can be financed and priced. 
 
A proposal for two special advisors will be submitted to the Faculty Board after the application 
deadline has expired in order to avoid anyone raising objections to the proposed names. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-02-01: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 
Endast en ansökan, från Dr. Johan Klaesson anlände innan ansökningstiden gick ut. 
 
Förslag till sakkunniga: 
 
- Piet Rietveld, professor, Free university of Amsterdam 
- Edward Bergman, professor, Wirtschaftuniversität Wien. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2006-04-06: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
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. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
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- 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. 
 

 4.10 Universitetslektor i litteraturvetenskap, HLK  
 
Skrivelse, 2006-11-27, från Högskolan för lärande och kommunikation med 
hemställan att fakultetsnämnden godkänner sakkunniga inför rekrytering av 
universitetslektor i litteraturvetenskap. 
 
Ämnesbeskrivning:  
Litteraturvetenskap är ett grundläggande ämne inom humanistisk utbildning och 
forskningsområdet humaniora. Inom litteraturvetenskap studeras den litterära 
processen, dvs den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, 
verkan och värdering. Ämnets vetenskapliga bas utgörs av teoribildning kring och 
tillämpning av, exempelvis, filologisk, historisk-biografisk, strukturalistisk, nykritisk, 
litteratursociologisk eller receptionsanalytisk metod. 
 
HLK föreslår att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två personer. 
 

- Per Rydén, Professor emeritus i litteraturvetenskap, Språk- och 
litteraturcentrum, Lunds universitet, samt 

- Henning Johansson, Professor i pedagogik, Högskolan för lärande och 
kommunikation 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan, men hänvisar inför framtiden till beslut från 

2006-04-06 om att genusperspektivet skall tas hänsyn till vid tillsättning av 
sakkunniga. Beslut från 2006-04-06: ”Vid alla sakkunnigprövningar skall 
båda könen vara representerade om detta inte är omöjligt p.g.a. att det inte 
finns kvinnor respektive män att tillgå inom ämnet i fråga.” 

 
5. 5. Fråga om  

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

Bilaga 5.1 5.1 Oavlönad docentur i informatik, Jörgen Lindh, IHH 
 
Application from Jörgen Lindh, Assistant professor in Informatics, Jönköping University, to be 
promoted to (unpaid) Associate Professor in Informatics. 
 
Jörgen Lindh received his PhD in informatics from Lund University in 1993. The title of his 
doctoral thesis was “Computer Assisted Learning in Schools – possibilities and problems”. 
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Since 1997 he holds a position as assistant professor at JIBS. He has through his whole 
academic career been interested in use of ICT, the effects of computer use in schools and 
nowadays also E-Government.  
 
In support of Jörgen Lindh’s application  JIBS and the Department of Informatics suggest the 
following special advisors: 
 

- Åke Grönlund, professor of Informatics at Örebro University, and 
- Benkt Wangler, professor, School of Humanities and Informatics, University of 

Skövde. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 31 maj 2006: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna att sakkunnigprövning genomförts i enlighet med 
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter. 

- att utse Jörgen Lind till oavlönad docent/Associate professor i 
informatik, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en 
godkänd docentföreläsning, samt 

- att Jörgen Lind erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning har genomförts med titeln ”Online learning in the 
21st century; to be or not to be?", fredagen den 26 januari 2006 kl. 
13.00 i sal B3052 på IHH. 

 
Bilaga 5.2 5.2 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: 
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- att godkänna förslaget ovan. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- 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. 

 
Bilaga 5.3 5.3 Oavlönad docentur i nationalekonomi/ Economics, Johan Klaesson 

 
Se punkt 4.9: 
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. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

 
Bilaga 5.4 5.4 Oavlönad docentur i omvårdnad, Karin Enskär 

 
Skrivelse från Högskolan HHJ, 2006-10-23, angående Karin Enskärs ansökan 
om oavlönad docentur i omvårdnad. 
 
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för omvårdnad har tidigare beslutats 
av fakultetsnämnden den 2000-05-29. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Omvårdnad är ett kunskapsområde som innefattar såväl ett vetenskapligt, 
ämnesmässigt som praktiskt perspektiv. Omvårdnad strävar efter att genom 
samverkan befrämja hälsa samt identifiera, förebygga och bemästra ohälsa och dess 
konsekvenser. 
 
Förslag på sakkunniga: 
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- Professor Venke Sörli, Senter for praktisk kunnskap, Högskolan i Bodö, 
och  

- Professor Mats Granlund, Avd. för beteendevetenskap och socialt 
arbete, HHJ 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna professor Venke Sörli som sakkunnig och  
- att be HHJ inkomma med ett nytt namn istället för Mats Granlund 

eftersom det skall vara två externa bedömare vid docentprövning. 
 

Bilaga 5.5 5.5 Oavlönad docentur i omvårdnad, Jan Mårtensson 
 
Skrivelse från Högskolan HHJ, 2006-11, angående Jan Mårtenssons ansökan 
om oavlönad docentur i omvårdnad. 
 
Ämnesbenämning och ämnesbeskrivning för omvårdnad har tidigare beslutats 
av fakultetsnämnden den 2000-05-29. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Omvårdnad är ett kunskapsområde som innefattar såväl ett vetenskapligt, 
ämnesmässigt som praktiskt perspektiv. Omvårdnad strävar efter att genom 
samverkan befrämja hälsa samt identifiera, förebygga och bemästra ohälsa och dess 
konsekvenser. 
 
Förslag på sakkunniga: 
 

- Professor Kenneth Asplund, Inst. För vård och hälsovetenskap, 
Mitthögskolan, och  

- Professor Berit Lundman, Inst. För omvårdnad, Umeå universitet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslagen ovan. 
 

 5.6 Att utse oavlönade docenter vid Högskolan i Jönköping 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att gå ut med information till de olika fackhögskolorna om att underlag 
vid sakkunnigprövningar inte alltid motsvarar fakultetsnämndens krav 
och fakultetsnämnden kommer i framtiden att återremittera de ärenden 
som ej tagit hänsyn till de regler som gäller. Bl.a saknas ofta bedömning 
av pedagogisk meritering i sakkunnigutlåtande vid docentprövningar. 

 
6 6. Fråga om 

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

Bilaga 6.1 6.1 Engelska som huvudämne i magisterexamen, HLK 
 
Vid Högskolan i Jönköping finns hösten 2006 nio lärare i engelska anställda vid 
HLK och IHH. Fyra är disputerade och en av dessa har docentkompetens. De 
båda huvudinriktningarna – litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig – 
representeras av två disputerade vardera. En person är disputerad i engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning och en i American Studies. Två personer är 
disputerade i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Av de övriga har tre 
infödd kompetens.   
 
Tillsammans med övriga högskolor och universitet utvärderades Engelskan vid 
Högskolan i Jönköping av Högskoleverket 2004/2005. Resultatet var 
tillfredsställande, och sammanfattningsvis bedömer vi att ämnets bredd, tidigare 
antal kurser på C-nivå och lärarkompetensen ger förutsättningar för 
magisterkurser i engelska. 
 
Härmed ansöks om rätt att utfärda magisterexamen med engelska som 
huvudämne vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) med början 
våren 2007. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna engelska som huvudämne i magisterexamen. 
 

 6.2 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. 

 
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 
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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: 
 

- 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: 
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. 
 

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 Martin Andersson’s dissertation defense 
 
Econ. Lic. Martin Andersson, PhD candidate in Economics will defend his 
thesis with the title "Disentangling Trade Flows - firms, geography and 
technology" at 10 am on the 9th of February. He has defended his preliminary 
thesis manuscript at a final seminar with Professor Ari Kokko from the 
Stockholm School of Economics as his discussant. Professor Kokko has 
provided a written statement concerning the preliminary manuscript and 
Martin Andersson has adjusted his manuscript in accordance with the 
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recommendations. The written statement from Professor Kokko is enclosed.  
 
We now recommend that the faculty board appoint Bart Verspagen, Professor 
of Economics of Innovation and Technological Change, Eindhoven Technical 
University as faculty opponent. 
 
We also recommend Karen Polenske, Professor of Regional Political Economy 
and Planning, MIT, Cambridge, MA, John Rees, Professor of Industrial 
Location and Regional Economics, University of North Carolina, Greensboro, 
NC and Ghazi Shukur, Professor of Economic Statistics, Jönköping 
International Business School, Jönköping, as members of the examination 
committee.  
 
As chair of the dissertation act we suggest Professor Charlie Karlsson. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
 

Bilaga 7.2 7.2 Jonas Dahlqvist 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 defence. 

 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan. 
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Bilaga 7.3 7.3 Martin Hugos disputation 

 
Ansökan om att arrangera och genomföra disputation i ämnet pedagogiskt 
arbete vid HLK. Doktoranden Martin Hugo har nu kommit så långt i sina 
forskarstudier att han avklarat sk halvtidsseminarium och slutseminarium. Båda 
dessa genomförda med externt inbjudna fackgranskande diskutander som är 
professorer från andra lärosäten. Efter samråd med dessa bedömmer Professor 
Tomas Kroksmark att Hugos arbete nu är så långt kommet att det är klart för 
disputation.  
 
HLK ansöker nu om att få arrangera och genomföra disputation i ämnet 
pedagogiskt arbete, den 9 mars 2007, kl. 09:15 i HLKs lokaler enligt 
följande: 
 
- Disputand: Doktorand Marin Hugo, HLK 
- Opponent: Professor Glen Hultman, Linköpings universitet  
- Betygsnämnd: Professor Reidun Tangen, (specialpedagogik) Oslo 

Högskole, Norge, Professor Jan Bengtsson, (filosofi och didaktik) 
Göteborgs universitet och Professor Lennart Svensson, (pedagogik) Lunds 
universitet 

- Ordförande vid disputationen: Professor Tomas Kroksmark, HLK 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
- att godkänna förslagen ovan, och 
- att be HLK inkomma med intyg från opponenten från slutseminariet (om 

denne är docent eller professor) om att Martin Hugos avhandlings-
manuskript uppfyller kraven för framläggning. 

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

 8.2 HLK:s VD  
 
Fakultetsnämnden har inbjudit HLKs nya VD för att informera om 
fakultetsnämndens verksamhet och för att få hennes syn på Hälsohögskolans 
forskning och framtid. 
 
Ärendet bordläggs till nästa år. 
 

 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. 
 
Kommentar: 
De flesta kandidaterna är utsedda men ett par saknas fortfarande. 
 

Bilaga 8.4 8.4 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. 
 
Inga ytterligare beslut om konferensen fattades på mötet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 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. 
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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:  
 

- att bordlägga frågan till 2007. 
 

Bilaga 8.6 8.6 Ny instruktion för fakultetsnämnden 
 
Ny instruktion för fakultetsnämnden har beslutats av stiftelsestyrelsen. Med 
anledning härav kan tillämpningsföreskrifterna behöva justeras. 
 
Se bilaga 8.6 för den nya instruktionen. 
 

 8.7 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 
 

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


