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Tid

Onsdagen den 29 januari 2003 kl. 14.00-17.00.

Plats

Rektors konferensrum.

Närvarande

Kristina Artsberg, Kenneth Axelsson (fram till punkt 4.7 kl. 16.00), Carina
Berterö, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus,
ordförande), Bo Malmberg, Örjan Nilsson (fram till punkt 4.7 kl. 16.00),
Ingvar L Svensson (fram till punkt 4.7 kl. 16.00), Lars Pålsson Syll, Björn
Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)

Ej närvarande

Barbara Eklöf (assistent), Volker Brunns, Sverker Johansson, Tomas Karlsson
(adjungera för Volker Brunns), Ann-Katrin Svensson

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Punkt 7.4 togs upp till behandling före punkt 3.

2.

2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Förslag: Lars Pålsson Syll

3.

3. Informationsärenden

4.

4. Fråga om
- ämnesbeteckning 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 Skrivelse från Hälsohögskolan, 2002-09-25, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen Biologisk Gerontologi, med inriktning mot immunologi,
vilket är en vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför internbefordran av docent
Anders Wikby till professor.
Ämnesbeskrivning:
Ämnet gerontologi omfattar läran om åldrandet i ett mångvetenskapligt och livslångt
utvecklingsperspektiv med tre huvudsakliga men samspelande åldrandeprocesser: de
biologiska, psykologiska och sociala. Den biologiska gerontologin inriktas mot förändringar i
de vitala livsfunktionerna på molekylär-, cell-, vävnads- och organsystemsnivå och hur dessa
inverkar på individers funktions- och överlevnadsförmåga. Biologiskt åldrande studeras med
högteknologiska analysmetoder för att förklara biologiska åldrandeförändringar och påverka
åldrandeprocessen genom behandling. Teorier om det biologiska åldrandet indelas i genetiska,
biokemiska och fysiologiska. Ämnet är såldes mångvetenskapligt där exempelvis cell- och
molekylärbiologi, biokemi, fysiologi, analytisk kemi, farmakologi och epidemiologi ingår.
Biologisk Gerontologi med inriktning mot immunologi avser åldrandeprocesser och
åldersrelaterade tillstånds betydelse för äldres hälsa och funktion särskilt inriktat mot äldre
människors immunförsvar.
Förslag till sakkunniga:
- Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi, Linköping Universitet
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Bengt Winblad, professor i geriatrik, KI och Huddinge sjukhus
Åke Rundgren, docent, Östra sjukhuset, Göteborg

Presidiet beslutade 2002-10-14:
Att återremittera ärendet till Hälsohögskolan och be dem inkomma med ett nytt förslag där
alla tre sakkunniga är behöriga i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och dess
tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.b.
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:
- att bordlägga ärendet,
- att be HHJ inkomma med kompletterande uppgifter i enlighet med Fakultetens
Instruktion, samt
- att delegera till Presidiet att fatta beslut om sakkunniga.

Bilaga 4.1

Skrivelse från Hälsohögskolan, 2002-12-04, med hemställan, att
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen Biologisk
Gerontologi, med inriktning mot immunologi och medföljande
ämnesbeskrivning (se ovan) samt sakkunniga inför internbefordran av docent
Anders Wikby till professor.
Förslag till sakkunniga:
-

Marita Troye-Blomberg, professor i immunologi vid Stockholms
universitet
Bengt Winblad, professor i geriatrik, KI och Huddinge sjukhus
Andrus Viidik, professor emeritus i anatomi, Århus universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.2

att godkänna ämnesbenämningen Biologisk Gerontologi, med inriktning
mot immunologi och medföljande ämnesbeskrivning, samt
att utse de av HHJ föreslagna sakkunniga.

4.2 Skrivelse från IHH, 2002-12-17, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen Massmedieekonomi/Media Economics,
som är en vedertagen benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför
anställning av professorerna Karl-Erik Gustafsson, handelshögskolan i
Göteborg och Robert Picard, handelshögskolan i Åbo. Båda är professorer
inom Massmedieekonomi/Media Economics.
Ämnesbeskrivning:
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 ledning och utveckling; mediernas funktion;
medieutveckling; samspelet mellan ekonomiska, tekniska och organisatoriska
faktorer i transformationen av branschen/branscherna.
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Ämnesbeskrivningen ovan överensstämmer med Karl-Erik Gustafssons
ämnesbeskrivning på handelshögskolan i Göteborg.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ämnesbenämningen Massmedieekonomi/Media Economics
och medföljande ämnesbeskrivning inför rekrytering av professorerna,
samt
att godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras då det finns
tidigare för ämnet relevanta sakkunnigprövningar.

4.3 Skrivelse från IHH 2002-06-27 med hemställan att Fakultetsnämndens presidium
beslutar godkänna följande sakkunniga inför anställning av professor i företagsekonomi, särskilt
entreprenörskap (Benämning beslutad vid Fakultetsnämndens möte 951205, protokoll nr. 6):
-

Hans Landström, Professor, Institutet för Ekonomisk forskning, Lund University,
Dr Erkko Autio, Professor, Institute of Strategy and International Business, Helsinki
University of Technology, Finland,
Lars Kolvereid, Professor Bedriftsökonomi, Handelshögskolen i Bodö, Norway.

Fakultetsnämndens presidium beslutade 2002-07-18:
att godkänna ovan nämnda förslag från IHH.

Bilaga 4.3

Gemensamt sakkunnigutlåtande inför anställning av professor i
företagsekonomi, särskilt entreprenörskap har inkommit till
Fakultetsnämnden från Hans Landström, professor, Lunds universitet, Erkko
Autio, professor, Helsinki University of Technology, Finland, och Lars
Kolvereid, professor, Handelshögskolan i Bodö, Norge.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.4

att uppdra åt Presidiet att ta reda på varför endast två av tre
sakkunniga skrivit under utlåtandet,
att godkänna att prövning har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer (under förutsättning att alla tre står bakom utlåtandet), samt
att uppdra åt Presidiet att revidera texten till instruktionen så det
framgår att framtida sakkunnigutlåtandena ska vara antingen
individuella eller innehålla individuella slutbedömningar.

4.4 Skrivelse från ING, 2003-01-15, med hemställan, att Fakultetsnämnden
beslutar godkänna ämnesbenämningen industriell design, som är en vedertagen
benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför rekrytering av professor.
Ämnesbeskrivning:
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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.
Förslag till sakkunniga:
-

-

-

Per-Olof Wikström, Designer SID, Professor, Chalmers Tekniska
Högskola. Han har byggt upp designutbildningen på Högskolan för
Design och Konsthantverk i Göteborg samt utvecklat och genomför
f.n. utbildningen i teknisk design vid CTH.
Jan Hampf, Designer SID, Professor, Högskolan för Design och
Konsthantverk, Göteborg, ordförande i stiftelsen svensk
Industridesign och driver sedan flera år företaget Hampf
Industridesign AB
Aina Nilsson, Designer SID, Volvo Lastvagnar AB, Göteborg. Hon är
designchef på Volvo Truck och sitter i styrelsen för stiftelsen svensk
Industridesign AB. Hon har varit sakkunnig vid tillsättandet av
professur i Industriell design vid LTH.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ämnesbenämningen industriell design och medföljande
ämnesbeskrivning inför rekrytering av professor,
att godkänna ovan nämnda sakkunniga (i enlighet med
Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter punkt
2.4.6 b).

4.5 Skrivelse från IHH med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar godkänna
ämnesbeskrivningen för Handelsrätt, en benämning som tidigare godkänts av
Fakultetsnämnden och som är allmänt vedertagen både vid IHH och andra lärosäten, inför
direktrekrytering av lektor utan konkurrens i enlighet med Fakultetens Instruktion och
Tillämpningsföreskrifter paragraf 2.4.6.
Ämnesbeskrivning:
Handelsrätt omfattar juridik av betydelse för företagande och näringslivsutveckling.
Ämnesbredden täcker i första hand in civilrätt, skatterätt, processrätt och straffrätt. Den
internationella inriktningen är uttalad och inbegriper EG-rätt, internationell privat- och
processrätt, dubbelbeskattningsavtal och andra internationella konventioner av betydelse för
företag och deras anställda.
Civilrätten omfattar ämnets centrala delar, främst avtals-, köp- och annan förmögenhetsrätt,
ersättningsrätt, associationsrätt, kredit- och obeståndsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt och
marknadsrätt samt rättslig reglering av finansiella instrument. Skatterätten är inriktad på
nationellt och internationellt verksamma företag och individer. Processrätten omfattar främst
civil- och förvaltningsprocess.
Ämnesbredden återspeglas såväl genom det stora urvalet av olika rättsområden som genom
studiet av samverkan mellan olika rättsvetenskapliga discipliner så som det kommer till uttryck
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i t.ex. rättslig reglering av finansiella marknader och av elektronisk handel. Utnyttjandet av
rättsvetenskaplig metod kan ses som en sammanhållande länk mellan berörda delområden och
intar därmed en central plats i den handelsrättsliga forskningen
I enlighet med ovan nämnda paragraf 2.4.6 krävs endast prövning av pedagogisk skicklighet i
detta fall, då det vetenskapliga kravet är uppfyllt genom att en avhandling skrivits och
försvarats.
IHH vill föra till protokollet att man i enlighet med det förenklade förfarandet utsett följande
sakkunniga:

-

Michael Bogdan, Professor i civilrätt, Lunds universitet
Lena Olsen, Docent i civilrätt, Uppsala universitet

Presidiet beslutade 2002-12-18:
Att godkänna ovan nämnda ämnesbeskrivning till ämnesbenämningen Handelsrätt.

Bilaga 4.5

I enlighet med reglerna om förenklat förfarande vid direktrekrytering av
universitetslektor har sakkunnigutlåtande inkommit till Fakultetsnämnden i
ärendet Marie Larsson.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.6

att godkänna att prövning har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer för förenklat förfarande vid direktrekrytering utan
konkurrens.

4.6 Skrivelse från HHJ, 2002-12-18 med hemställan att Fakultetsnämnden i
enlighet med reglerna om förenklat förfarande vid internbefordran till
universitetslektor, godkänner prövningen angående Lennart Christenssons
ansökan om internbefordran till universitetslektor i Omvårdnad vid
Hälsohögskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

(Ärendet benämndes vid
föregående möte som
8.7)

att godkänna att prövning har genomförts i enlighet med Fakultetens
riktlinjer för förenklat förfarande vid internbefordran utan
konkurrens.

4.7 HHJ har ett ärende rörande en utlyst tjänst som lektor/professor i Oral hälsa.
(Fakultetsnämnden har tidigare beslutat att benämningen för tjänsten skulle vara
Munhälsovetenskap, med där tillhörande ämnesbeskrivning, men i annonsen där tjänsten
utlyses anges benämningen Oral hälsovetenskap.)
HHJ har fått in tre svar på annonsen. En person vill prövas som professor och de båda andra
har inte angivet om de vill prövas för ett lektorat eller en professur. HHJ undrar hur
fakultetsnämnden anser att de bör gå till väga vid sakkunnigprövningen?
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:
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Att HHJ ska föreslå tre sakkunniga som kan bedöma professorskompetensen hos de
sökande. Om ingen bedöms som professorsbehörig bedöms alla tre som lektorer.
Att uppdra åt presidiet att fatta beslut om ämnesbenämning och medföljande
ämnesbeskrivning efter förslag från HHJ.
Att uppdra åt presidiet att utse tre sakkunniga efter förslag från HHJ.

Fakultetsnämnden påpekar:

Bilaga 4.7

att beslut rörande ämnesbenämning och ämnesbeskrivning skall föregå annonsering.

Skrivelse från HHJ 2003-01-09 med hemställan att Presidiet för
Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen Oral hälsovetenskap
och medföljande ämnesbeskrivning samt sakkunniga inför prövning av tjänst
som universitetslektor/professor .
(Enligt nationell överenskommelse har ämnesbenämning munhälsovetenskap
ersatts av oral hälsovetenskap. Tidigare godkänd ämnesbenämning beslutad vid
Fakultetsnämndens möte 2000-05-29, protokoll nr. 19).
Ämnesbeskrivning:
Oral hälsa omfattar balansen mellan hälsa och sjukdom i tänder och
munhålans olika vävnader och möjligheten att påverka denna med
profylaktiska åtgärder. Området är väl representerat inom odontologisk
forskning och klinik och har stor betydelse för individ och samhälle. Ämnet är
huvudämne inom utbildningsprogram för tandhygienistexamen.
Förslag till sakkunniga:
- Arne Halling, professor i folkhälsovetenskap med särskild inriktning
samhällsodontologi, Högskolan, Kristianstad
- Göran Koch, professor emeritus i pedodonti, Skänkebergsgatan 22,
Jönköping
- Folke Lagerlöf, professor i cariologi, Karolinska Institutet, Huddinge
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ämnesbenämningen Oral hälsovetenskap och
medföljande ämnesbeskrivning samt
att utse ovan nämnda sakkunniga.

4.8 Pedagogiska kriterier vid sakkunnigbedömningar
Fakultetsnämnden har utvecklat en skrivelse om Värdering av pedagogisk
meritering men upplever att de sakkunniga inte alltid använder denna skrivelse
vid bedömningar. Två frågor diskuterades:
1. Korrigering av proceduren
Bättre information bör gå ut till de sökande om att de måste ta upp
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pedagogiska meriter i sina ansökningshandlingar. Beskrivningen av
meriterna bör baseras på de av Fakultetsnämnden utfärdade
bestämmelserna för värdering av pedagogisk meritering.
2. De sakkunnigas kompetens
Ett sakkunnigutlåtande skall innehålla separata bedömningar vad avser
vetenskapliga och pedagogiska meriter.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

5.

att uppdra åt Presidiet att se över hur relationen mellan
Fakultetsnämnden och rekryteringskommittéerna vid de fyra
fackhögskolorna ser ut. Resultatet av presidiets arbete ska presenteras
vid nästa möte med Fakultetsnämnden.

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.
5.1 Docent Peter Leisner, Linköpings Tekniska Högskolan, ansöker om att bli antagen som
oavlönad docent vid HJ.
Enligt docenturnämnden vid Linköpings Tekniska Högskola har Peter Leisner den
vetenskapliga kompetens och den pedagogiska skicklighet som krävs för att bli antagen som
oavlönad docent. Sakkunnigutlåtande beträffande den vetenskapliga kompetensen föreligger
från Christofer Leygraf, professor vid Institutionen för Materialvetenskap vid KTH.
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:

-

att ändra instruktion och tillämpningsföreskrifter under punkt 1.2 organisation och
tillhörighet, så att bl.a. ordet verksam används istället för anställd,
att införa ett anmälningsförfarande, så att de som är verksamma vid HJ, men ej
anställda, anmäls som medlemmar i Fakulteten
att ING återtar ärendet och anmäler att Peter Leisner är verksam vid ING som
oavlönad docent.

Bilaga 5.1
ING återkallar ärendet enligt ovan och informerar om att Peter Leisner är
verksam som oavlönad docent i elektronikproduktion vid Ingenjörshögskolan.
6.

6. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
6.1 Caroline Wigrens disputation
Caroline Wigren, holder of a masterdegree, is now in the process of
concluding her doctoral thesis entitled The Spirit of Gnosjö (working title).
She is planning to defend her doctoral dissertation on Friday, 11 April 2003
at 1 p.m. in B101. During her final seminar on Wednesday, 10 April, 2002
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Professor Lars-Erik Norbäck from Göteborg University acted as her
opponent. Lars-Erik Norbäck’s report on the dissertation is attached.
In the light of the above, we hereby request that the decision is:
-

-

to approve that Caroline Wigren defends her doctoral thesis The
Spirit of Gnosjö (working title) on Friday, 11 April 2003 at 1 p.m. in
B101.
to recommend to the Faculty Board that Professor Bengt Johannisson,
Växjö School Of Management And Economics, Växjö University,
Sweden, be appointed as faculty opponent
to recommend to the Faculty Board that Professor Sune Berger,
Karlstad University, Professor Lars-Erik Norbäck, Göteborg
University and Associate Professor Tomas Müllern, JIBS be members
of the examining committee.
to appoint Professor Leif Melin to act as Chairman during the
dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna ovan nämnda förslag från IHH.

6.2 Disputation vid högskolan
En disputation föregås vid IHH av ett slutseminarium där avhandlingen
kommenteras av en extern docent eller professor (undantagsfall en
universitetslektor med specialkompetens inom avhandlingsområdet). Denna
person föreslår ändringar och skriver ett utlåtande där han/hon
rekommenderar att doktoranden kan lägga fram sin avhandling eller att
avhandlingen inte är redo att läggas fram. I flera fall vid IHH har den person
som skrivit utlåtandet vid slutseminariet också varit en av medlemmarna i
betygsnämnden vid disputationen.
Vid senaste mötet med IHHs forskarkollegium kom frågan upp angående om
det var lämpligt att samma person som deltagit vid slutseminariet också var en
av medlemmarna i betygsnämnden. Det finns inga formella hinder för detta
men hur ställer sig Fakultetsnämndens medlemmar i denna fråga?
Individuella medlemmars kommentarer:
- Förfarandet är vanligt vid våra större universitet t.ex. vid Lunds
Universitet.
- Inom vissa ämnesområden finns det få forskare som är tillräckligt
insatta i ämnet för att kunna sitta i en betygsnämnd.
- Det vore inte bra om samma person var opponent både vid
slutseminariet och vid disputationen men det kan vara positivt att ha
någon i betygsnämnden som kan mycket om avhandlingen.
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Praxis kan vara olika inom olika ämnen varför det kan vara svårt att
säga något generellt i frågan.

Fakultetsnämnden konstaterar:
7

att det inte finns några formella hinder för det tillämpade förfarandet.

7 Övriga frågor
7.1 Ansvars- och beslutsgången vid Högskolan i Jönköping samt Organisation på stiftelsenivå
för Högskolan i Jönköping
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:

-

att uppdra åt Benny Hjern att ta upp de oklarheter som föreligger i skrivelsen om
Beslutsgång och Organisation på Stiftelsenivå.

Presidiet informerar Fakultetsnämnden:
Vid Stiftelseöverläggningen i december 2002 klargjorde utvecklingschefen vid
HJ att Fakultetsnämnden ej ska bedöma det pedagogiska innehållet i
utbildningar och kurser utan ska snarare se till att innehållet överensstämmer
med inriktningen inom vetenskapsområdet och rekommendera åtgärder när
brister upptäcks.
7.2 Bedömning av nya ämnen inom grundutbildningen
Högskolan i Jönköping har ålagt Fakultetsnämnden att i framtiden bedöma nya ämnen inom
grundutbildningen, vilket kan leda till behov av ytterligare revidering av Instruktionen till
Fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutade 2002-09-18:

-

att vid nästa Fakultetsnämndsmöte ta upp Fakultetsnämndens relation till
Grundutbildningsnämnden.

Fakultetsnämndens uppgift är att ta ställning till huvudämne i examen. Margaretha Sjöö har
inkommit med en skrivelse där hon vill ha fakultetsnämndens syn på biämnen inom examen.
Enligt fakultetsnämnden borde det ligga på Grundutbildningsrådet att fatta beslut om
biämnen i examen.
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:

-

Att uppdra åt presidiet att ta fram information om fakultetsnämndens uppdrag vad
gället examensämnen.
Att uppdra åt presidiet ta fram en lista med alla de examensämnen som finns vid HJ
idag.
Att meddela Margaretha Sjöö att fakultetsnämnden endast kan uttala sig om
huvudämne inom examen.
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

att varje fackhögskola lämnar in en skrivelse till Fakultetsnämnden
med respektive fackhögskolas huvudämnen i examen och en
kortfattad beskrivning av den vetenskapliga kompetensen inom
respektive ämne.

7.3 Anders Hugoson från Odontologen har inbjudits till Fakultetsnämndens möte.
En förfrågan har inkommit till Fakultetsnämnden om att adjungera Odontologen till
Fakultetsnämnden vid HJ. Odontologen är organiserad under Folktandvården och har bl.a.
som uppgift att specialutbilda tandläkare men deltar också i utbildning av tandhygienister.
Odontologiska institutionen har 150 anställda och en aktiv forskningsmiljö där åtskilliga
doktorsavhandlingar har producerats. Institutionen har tillgång till forskningsanslag och ett
stort internationellt kontaktnätverk. Tillsammans med bl.a. Hälsohögskolan driver de aktivt
utbildning på grundnivå. Hälsohögskolan vill gärna utveckla samarbetet inom det
odontologiska området t.ex. genom ett samarbete inom den kliniska forskningen.
Fakultetsnämnden beslutar:

-

att uppdra åt presidiet att bereda ärendet med hänsyn tagen till medlemmarnas
åsikter om innebörden och konsekvenserna av ett adjungerat medlemskap för sådana
anställda vid odontologiska institutionen som uppfyller det generella kravet för
medlemskap i fakulteten.

Presidiet föreslår Fakultetsnämnden:
Att eftersom odontologiska institutionen bedriver verksamhet under högskoleliknande former
d.v.s. bedriver forskning och utbildning i nära anknytning till högskolan, kan de anställda vid
odontologen, som uppfyller kraven på medlemskap i enlighet med Fakultetsnämndens
Instruktion punkt 1.2, bli medlemmar i Fakulteten. Odontologiska institutionen kan dock
inte utse ledamöter till Fakultetsnämnden då dessa endast kan utses av de fyra
fackhögskolorna.
Några frågor som togs upp till diskussion vid mötet var:
- Hälsohögskolan hade ett avtal med HJ och var adjungerade medlemmar i
fakultetsnämnden innan de blev en del av HJ. Kan ett avtal i samma anda som det
Hälsohögskolan hade fungera för Odontologen?
- Fakultetsnämnden har som uppdrag att garantera kvalitén i verksamheten vid HJ.
Kommer Odontologen att underkasta sig fakultetsnämndens kvalitetsgranskning
t.ex. vid tillsättning av tjänster?
- Finns det någon motsvarighet till forskarkollegierna vid HJ på Odontologen?
- Hur påverkar Odontologens avtal med Landstinget deras möjlighet att vara
medlemmar i fakulteten vid HJ?
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:
- Att uppdra åt presidiet att diskutera ovan nämnda frågor med Anders Hugosson på
Odontologen,
- Att uppdra åt presidiet att ta upp frågan med rektor angående hur ett avtal kan
skrivas för ett utvecklat samarbetet med Odontologen.

Fakultetsnämnden beslutar:
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att ärendet bordläggs i avvaktan på att rektor tar upp ärendet med
Landstinget.

7.4 Birgitta Lundgren-Lindquist, VD för Hälsohögskolan har inbjudits till
Fakultetsnämndens möte.
Dekanus inledde med att informerade om Fakultetsnämndens verksamhet,
därefter berättade Birgitta Lundgren-Lindquist om Hälsohögskolans
forskning och verksamhet.
Precis som sin VD var Hälsohögskolan ny inom stiftelsen för ett år sedan och
har under året som gått främst arbetat med att införliva de fyra bärande
idéerna bakom Stiftelsehögskolan i Hälsohögskolans verksamhet. Efter många
och långa diskussioner i olika organ upplever Birgitta Lundgren-Lindquist nu
att Hälsohögskolan har uppnått koncensus om sin forskningsprofil. Två
huvudinriktningar inom forskningen har utkristalliserat sig:
-

Hälsa och välfärd i alla åldrar
Handikappvetenskap

Hälsohögskolan arbetar med att skapa grupperingar för att bredda sin
kunskap och arbeta över ämnesgränserna för att ta vara på kompetensen och
skapa intressanta forskningsprojekt. Hälsohögskolan har haft problem med att
rekrytera disputerad personal och ser det som högprioriterat att få möjligheten
att bygga upp en forskningsmiljö med doktorander knutna till
Hälsohögskolan.
Fackhögskolan har idag ett stort internationellt kontaktnät och arbetar aktivt
med att öka det internationella utbytet. Idag har man fått rätten till att
utfärda magisterexamen i samtliga ämnen – både breddmagister (sedan
tidigare) och djupmagister (nytt).
7.5 Tema för fakultetskonferensen 2003
Fakultetskonferensen äger rum den 3-4 april på Hooks Herrgård.
Fakultetsnämndens medlemmar uppmanas att inkomma med förslag på ämne för
fakultetskonferens inför nästa möte med Fakultetsnämnden. Ämnesförslagen skall handla om
forskning och/eller högre utbildning.
Ett förslag lades fram vid dagens möte: Bildning kontra utbildning.
Vid presidiets möte 2002-10-14 föreslogs att idéhistoriken Tore Frängsmyr vid Uppsala
universitet skulle inbjudas som föreläsare vid konferensen.
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:

-

att fastställa ämnet bildning kontra utbildning som tema för fakultetskonferensen
att uppdra åt Benny Hjern att inbjuda Professor Tore Frängsmyr från Uppsala
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universitet och Göran Hermeren som föreläsare vid fakultetskonferensen.

Presidiet informerar Fakultetsnämnden:
Professor Tore Frängsmyr kan inte deltaga vid Fakultetskonferensen och
Göran Hermeren befinner sig utomlands och har ännu inte svarat på
förfrågan. Istället har presidiet beslutat att kontakta idéhistorikern Karin
Johannisson vid Uppsala universitet och pedagogikprofessorn Tomas Englund
vid Örebro universitet.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att dekanus fortsätter söka intressanta talare till konferensen och
meddelar Fakultetsnämndens sekretariat resultatet så snart han kan.

7.6 Vetenskapsvecka
I Göteborg finns något som kallas Vetenskapsveckan, under vilken forskare från universitetet
och högskolan ger seminarier och föreläsningar för en blandad publik i olika lokaler runt om i
Göteborg.
Är detta något som vi kan införa i Jönköping? Kan HJ t.ex. erbjuda 2-3 dagar där folk inom
högskolan deltar i olika arrangemang utspridda i Jönköping?
Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:

-

Att diskutera förslaget vid Fakultetskonferensen den 3-4 april på Hooks Herrgård.
Att tillsätta en grupp med representanter från varje fackhögskola som kan bereda
ärendet innan fakultetskonferensen. Gruppen består av Benny Hjern
(sammankallande), Lars Pålsson Syll, Kenneth Axelsson och Bo Malmberg.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga ärendet till Fakultetskonferensen.

Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum den 26 mars kl 14.00 i Rektors
konferensrum.
Övriga mötestider under 2003:
Tisdagen den 13 maj
Onsdagen den 24 september
Onsdagen den 19 november
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