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Benny Hjern (dekanus, ordförande), Per Davidsson, Mohamed Chaib, Sverker 
Johansson, Charlie Karlsson (fr.o.m. § 3), Johan Larsson, Barbro Lundin (fr.o.m. § 
4.1), Örjan Nilsson, Clas Wahlbin (rektor), Björn Westberg (sekreterare). 

§ 1 Dagordning Nämnden beslutar

att fastställa den utsända dagordningen med tillägg av punkten 

8.5 Promovering. 

§ 2 

Val av justeringsman 

Nämnden beslutar

att till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Johan 
Larsson. 

§ 3 Anmälningsärenden 

bilaga 3.1

 

 

bilaga 3.2 

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

3.1 Rektorsförordnande avseende dekanus och prodekanus

Nämnden beslutar

att till protokollet notera, att rektor har förordnat Benny Hjern som dekanus och 
Mohamed Chaib som prodekanus t.o.m. 2000-12-31.

3.2 Ny studeranderepresentant i Fakultetsnämnden

Nämnden beslutar

att till protokollet notera, att Studentkåren har utsett Johan Larsson till ny ledamot 
efter Sofia Axelsson. 

3.3 Uppföljning av fakultetskonferens 1998

Mohamed Chaib framhåller, att forskningskonferensen fick ett mycket positivt 
gensvar från deltagarna. Vid konferensen framkom önskemål om en vetenskaplig 
baskurs för samtliga forskarstuderande. Örjan Nilsson framhåller, att långa 
konferensresor bör undvikas, då vi annars riskerar att många inte ges möjlighet 
att närvara. Charlie Karlsson uttalar, att datum för nästa fakultetskonferens bör 
fastställas redan vid Fakultetsnämndens maj-sammanträde. Han framhåller 
vidare, att samtliga ämnen bör ges en vetenskaplig belysning redan på ett tidigt 
stadium i högskolestudierna. Per Davidsson menar, att deltagandet bör begränsas 
till fakultetens medlemmar. Clas Wahlbin framhåller, att det skulle kunna vara 
lämpligt att ägna en halv dag åt forskarutbildning och en halv dag åt renodlade 
forskningsfrågor. 
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 Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att till nästa sammanträde framlägga förslag om 

1. datum för nästa fakultetskonferens och 

2. formerna för en högskolegemensam vetenskaplig baskurs.

att hos rektor hemställa om åtgärder siktande till att på ett tidigt stadium i 
utbildningen inrymma vetenskapliga presentationer.

3.4 Från Sveriges universitets- och högskoleförbund har det inkommit en skrift 
benämnd Jävsregler i högskolan.

Nämnden beslutar

att skriften skall tillställa samtliga ledamöter i Fakultetsnämnden. 

4. Fråga om ämnesbeteckning 
m.m. 

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 
lektor, docent och professor. 

bilaga 4.1 4.1 Roy Holmberg föredrar skrivelse från ING om ämnesbeteckning och inriktning 
för professur i belysningslära och fråga om, med hänvisning till de för fakulteten 
gällande tillämpningsföreskrifterna till instruktion punkt 2.4.5 c, godkännande att 
sakkunnigprövning inte erfordras, då professor Anders Liljefors otvetydigt 
uppfyller kraven på behörighet. För personen finns tidigare, för ämnet relevant 
sakkunnigprövning. I anslutning till detta ärende men utan direkt samband med 
den aktuella frågan fördes en princip-diskussion avseende kriterierna för bl.a. 
professorstillsättningar vid t.ex. de tekniska och konstnärliga högskolorna. 

 Nämnden beslutar

att godkänna ämnesbeteckning Belysningslära för professur vid ING,

att med hänvisning till de för fakulteten gällande tillämpningsföreskrifterna till 
instruktion punkt 2.4.5 c godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras, då 
professor Anders Liljefors otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. För personen 
finns tidigare, för ämnet relevant sakkunnigprövning.

att uppdra åt presidiet att studera kriterierna för bl.a. professorstillsättningar vid t.
ex. de tekniska och konstnärliga högskolorna. 

5. Utseende av vetenskapligt 
sakkunniga 

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet. Inga 
ärenden föreligger. 

6.1 Tillsättande av 
docentnämnd 

bilaga 6.1

 

 

6.2 Antagning av oavlönad 
docent 

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en intern 
ledamot. Från HLK föreligger skrivelse (bilaga 6.1) med anledning av Roland S. 
Persson ansökan om att bli antagen som s.k. oavlönad docent (bilaga 6.1 till 
protokoll 1997-11-12).

Nämnden beslutar

att till sakkunnig utse professor emeritus Gudmund Smith, Lund, och till intern 
ledamot av docentnämnden utse Per Davidsson.

Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden föreligger. 

7. Framläggande av avhandling 
för doktors- eller 
licentiatexamen 

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen 
samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid 
disputationen. 

bilaga 7.1 

 

Från IHH föreligger anmälan om att Johan Wiklund skall framlägga sin avhandling 
"Small Firm Growth and Performance: Entrepreneurship and other Explanations" 
1998-06-12.

Nämnden beslutar

att i enlighet med IHH:s förslag utse professor Shaker A. Zahra, Georgia State 
University, till fakultetsopponent;

att till ledamöter av betygsnämnden utse professor Jerry Katz, University of S:t 
Louis, docent Richard Wahlund, Handelshögskolan i Stockholm, och professor 
Einar Häckner, IHH;

att till ordförande vid disputationen utse professor Per Davidsson, IHH. 
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bilaga 7.2 

 

Från IHH föreligger anmälan om att Thomas Marmefelt skall framlägga sin 
avhandling "Bank-Industry Networks and Economic Evolution" 1998-06-05.

Nämnden beslutar

att i enlighet med IHH:s förslag utse professor Richard Langlois, University of 
Connectitut, till fakultetsopponent;

att till ledamöter av betygsnämnden utse professor Göran Skogh, Linköpings 
universitet, docent Håkan Persson, Högskolan i Örebro, och t.f. professor Charlie 
Karlsson, IHH;

att till ordförande vid disputationen utse professor Börje Johansson, IHH. 

8. Övriga frågor 8.1 Förslag till webbplats för Fakultetsnämnden. Björn Westberg och Ulf-Göran 
Nilsson presenterar förslag till utformning. Uppföljning av beslut 1998-01-07 p. 
9.1. Charlie Karlsson understryker, att en engelsk version är viktigare än den 
svenska. 

 

 Nämnden beslutar

att godkänna Fakultetsnämndens hemsida (webbplats på Internet) bör innehålla 
en fullständig regelsamling (instruktion med tillämpnings-föreskrifter och 
bestämmelser för doktors- och licentiatexamen) samt mallar, förlagor och 
blanketter för sådana ärenden som fortlöpande behandlas av nämnden; 
förteckning över medlemmar i fakulteten med direkt tillgång till 
forskningsinformation; förteckning över ledamöter i Fakultetsnämnden med 
angivande av examensbenämningar och titel med angivande av vilket ämne 
anställningen avser; Fakultetsnämndens dagordningar och protokoll; samt 
dokumentation avseende fakultetskonferenser.

att snarast färdigställa en engelsk version av Fakultetsnämndens webbplats.

att uppdragas åt presidiet att behandla frågor om

1. vilken information som skall vara tillgänglig via Internet och vilken som skall 
begränsas till HJ:s intranetsidor;

2. behörighetsregler för ändring och uppdatering av Nämndens webbsidor

samt

3. i vilken utsträckning som avhandlingar etc. skall vara tillgängliga i fulltext. 

bilaga 8.2.1 8.2.1 Kerstin Keen presenterar HLK:s skrivelse till rektor om äskade 
forskningsmedel och användning av dessa under åren 1998 - 2000. Det finns i 
HLK:s forskningsprogram en klar koppling mellan grundutbildning och 
forskningens inriktning. Kerstin Keen framhåller vidare, att strategidokumenten 
skulle behöva behandlas i Fakultetsnämnden och en större forskarkrets. Charlie 
Karlsson framhåller, att forskningen vid HLK bör draga nytta av den forskning som 
bedrivs vid IHH och ING. Publicering bör så långt möjligt ske i internationella 
tidskrifter i stället för i HLK:s egna skriftserier.

Nämnden beslutar

att godkänna det av HLK föreslagna forskningstemat Lärandet och 
kommunikationens villkor. Forskningstemat omfattar forsknings-programmen Den 
reflekterande medborgaren och Människa, teknologi och lärande.

att Fakultetsnämnden skall svara för en kollegial, akademisk kvalitetskontroll. 
Denna penetration skall dock inte i något avseende avse frågor om 
medelsfördelning.

8.2.2 Roy Holmberg presenterar det utredningar som har legat till grund för 
hittillsvarande uppbyggnad inom ING. Han framhåller, att ING:s planer avseende 
forskningsstrategi kommer att behandlas vid förestående styrelse-sammanträde 
inom ING.

Nämnden beslutar

att ta upp ärendet till behandling vid nästa sammanträde. 
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bilaga 8.3 8.3 Bibliotekschefen har 1998-03-16 inkommit med skrivelse avseende åtgärder 
med anledning av Fakultetsnämndens skrivelse i enlighet med Fakultetsnämndens 
beslut 1997-09-23 om beaktande av forskningens behov.

Nämnden beslutar

att lägga skrivelsen till handlingarna. 

 8.4 Anställningsbeteckningar på lärare och forskare. Inledare: Lars-Erik Engstrand.

Nämnden beslutar

att beteckningen universitetslektor skall förbehållas den som är disputerad.

att beteckningen för en alternativ karriärstege för icke disputerade ligger utanför 
ramen för Fakultetsnämndens behörighet. Som alternativ till benämningen 
biträdande lektor är en ämnesinriktad benämning som t.ex. tekniklektor tänkbar.

att den som är antagen som oavlönad docent vid svenskt universitet eller svensk 
högskola skall vara behörig för anställning som docent vid HLK, IHH och ING utan 
ytterligare sakkunnigprövning, till den del högskole-enheten tillämpar en sådan 
anställningsform samt att uppdraga åt presidiet att föreslå de ändringar i 
Fakultetsnämndens tillämpningsföreskrifter som kan föranledas av detta 
ställningstagande. 

 8.5 Leif Lindmark har under hand rest frågan om formerna för promovering.

Nämnden beslutar

att uppdra åt presidiet att bereda ärendet om formerna för promovering. 

 att uppdraga åt presidiet att bereda frågan om ev. utseende av hedersdoktorer. 

Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Benny Hjern, Johan 
Larsson
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