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Benny Hjern (dekanus, ordförande), Mohamed Chaib, Per Davidsson, Johan 
Larsson, Barbro Lundin, Ingvar L. Svensson, Björn Westberg (sekreterare).

Anmält förhinder: Sverker Johansson, Charlie Karlsson, Örjan Nilsson och Clas 
Wahlbin.

§ 1 Dagordning Nämnden beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 2 Val av justeringsman Nämnden beslutar

att utse Barbro Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälningsärenden 

bilaga 3.1

 

 

 

 

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

3.1 Fråga om fastställande av budget 1998 för Fakultetsnämnden

Nämnden beslutar

att bordlägga ärendet för att möjliggöra behandling i rektors närvaro.

4. Fråga om ämnesbeteckning 
m.m. 

 

 

bilaga 4.1.1

bilaga 4.1.2

bilaga 4.1.3

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

4.1 Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar av 
professurer vid ING.

4.1.1 Professur i Inbäddade system, inriktning datorarkitektur. Skrivelse från 
ING daterad 1998-05-10 föreligger.

4.1.2 Professur i Inbäddade system, inriktning elektronikbyggsätt. Skrivelse 
från ING daterad 1998-05-11 föreligger.

4.1.3 Professur i Industriell organisation, inriktning produktutveckling. 
Skrivelse från ING daterad 1998-05-05 föreligger.

Ärendena föredrages av Roy Holmberg, som understryker, att det finns ett 
klart samband mellan de tre ämnena. Ingen av professurerna är skräddarsydd 
för viss person. Flera ledamöter ifrågasätter uttrycket Inbäddade system. Roy 
Holmberg framhåller, att beteckningen inbäddade system i sin engelska 
motsvarighet "embedded systems" är vedertaget utomlands. Därtill kommer 
att frågan har bedömts av professor Bengt Henoch vid ING som är tongivande 
inom ämnesområdet. Inbäddade system är ett mer korrekt uttryck än 
inbyggda system. Benny Hjern ifrågasätter, om inte benämningarna i fråga 
borde fastställas på engelska för att undvika de missförstånd som en eventuellt 
inte helt träffande svensk översättning skulle kunna föranleda. Barbro Lundin 
framhåller, att ämnena måste ges svenska beteckningar. Enligt hennes 
bedömning finns det ingen språklig invändning mot uttrycket inbäddade 
system.
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 Nämnden beslutar

att godkänna ämnesbeteckningarna Inbäddade system, inriktning dator-
arkitektur, Inbäddade system, inriktning elektronikbyggsätt, och Industriell 
organisation, inriktning produktutveckling, för professurer vid ING och till 
ärendena hörande ämnesbeskrivningar.

bilaga 4.2 4.2 Skrivelse från IHH 1998-05-11 med hemställan om godkännande av 
ämnesbeteckning och inriktning för professur i företagsekonomi, särskilt 
småföretag och entreprenörskap, föreligger. IHH har även hemställt om 
Fakultetsnämndens bedömning, huruvida de bägge bifogade sakkunnig-
utlåtanden för docent Elisabeth Sundin, som har avgivits i samband en 
ansökan till en professur vid Umeå universitet i samma ämne, skulle kunna 
utgöra grund för ett anställningsbeslut.

Nämnden beslutar

att godkänna ämnesbeteckningen företagsekonomi, särskilt småföretag och 
entreprenörskap, och till ärendet hörande ämnesbeskrivning.

 att med hänvisning till de för fakulteten gällande tillämpningsföreskrifterna till 
instruktionen punkt 2.4.5 c godkänna att sakkunnigprövning inte erford-ras, då 
docent Elisabeth Sundin otvetydigt uppfyller kraven på behörighet.

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 

6.2 Antagning av oavlönad 
docent

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en 
intern ledamot. Inga ärenden föreligger.

6.2 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 

 

7.1 Framställan från IHH om ändring av Fakultetsnämndens beslut 1998-03-26 
punkt 7.2 avseende ordförande vid Tomas Marmefelts disputation föreligger.

Nämnden beslutar

att i enlighet med IHH:s förslag utse docent Per-Olof Bjuggren till ordförande 
vid Tomas Marmefelts disputation.

8. Övriga frågor 8.1 Presidiet föreslår följande tillägg till Fakultetsnämndens tillämpnings-
föreskrifter punkt 2.4.5 in fine: För anställning som docent vid högskoleenhet 
vid Högskolan fordras, att personen har antagits som oavlönad docent vid 
Högskolan eller vid annan svensk högskola eller vid svenskt universitet.

 Nämnden beslutar

att godkänna presidiets förslag avseende följande tillägg till Fakultets-
nämndens tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5 in fine: För anställning som 
docent vid högskoleenhet vid Högskolan fordras, att personen har antagits som 
oavlönad docent vid Högskolan eller vid annan svensk högskola eller vid 
svenskt universitet.

 8.2 Yttrande avseende ING:s förslag till disposition av de forskningsmedel som 
enligt styrelsens beslut i december 1997 kommer att ställas till ING:s 
förfogande. Ärendet utgör en fortsättning av motsvarande punkt vid 
sammanträde 1998-03-26. Roy Holmberg redogör för behandlingen av 
ärendet. 

Nämnden beslutar

att behandla ärendet vid Fakultetsnämndens sammanträde 1998-09-09 kl. 
16.00, varvid Roy Holmberg kommer att redogöra för de vid denna tidpunkt av 
ING:s styrelse behandlade förslaget.
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bilaga 8.3 8.3 Presidiet föreslår, att Fakultetsnämnden sammanträder den 9/9, 14/10 och 
9/12, i samtliga fall kl. 15-17. Det bör dock observeras, att behov av förlängd 
sammanträdestid skulle kunna föreligga. Barbro Lundin understryker, att det 
dock alltid bör anges en sluttid. Presidiet föreslår även, att nästa 
fakultetskonferens skall äga rum 11-12 februari 1999.

Nämnden beslutar

att Fakultetsnämnden skall sammanträda den 9/9, 14/10 och 9/12, i samtliga 
fall kl. 15-17. Det bör dock observeras, att behov av förlängd sammanträdestid 
skulle kunna föreligga. Sluttid skall dock alltid anges.

att nästa fakultetskonferens skall äga rum 11-12 februari 1999.

bilaga 8.4 8.4 Mohamed Chaib föreslår former för en högskolegemensam vetenskaplig 
baskurs enligt uppdrag till presidiet från Fakultetsnämnden vid sammanträde 
1998-03-26 p. 3.3.

Nämnden beslutar

att till rektor framföra, att Fakultetsnämnden ser en vetenskaplig baskurs som 
väsentlig för att på ett tidigt stadium ge studenterna vid Högskolan i Jönköping 
en bild av forskning och forskarutbildning;

att särskilt markera värdet av ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt;

att uppdraga åt presidiet att bereda en kommande diskussion i Fakultets-
nämnden om presentation av olika vetenskaper för Fakultetsnämndens 
ledamöter.

 8.5 Benny Hjern föreslår former för promovering enligt uppdrag till presidiet 
från Fakultetsnämnden vid sammanträde 1998-03-26 p. 8.5. En högtid 
innefattande såväl promoveringar som professorsinstallationer föreslås äga 
rum 1998-10-16. Per Davidsson föreslår, att såväl de nyblivna doktorerna som 
de professorer som skall installeras bör hålla offentliga föreläsningar i 
anslutning till högtiden.

Nämnden beslutar

att uppdra åt presidiet att bereda såväl frågor i anslutning till promoveringar 
och professorsinstallationer som frågan om eventuellt utseende av 
hedersdoktorer inför årets högtid.

 att godkänna Per Davidssons förslag, att såväl de nyblivna doktorerna som de 
professorer som skall installeras bör hålla offentliga föreläsningar i anslutning 
till högtiden.

att hos HLK, IHH och ING hemställa om dels en bedömning om heders-
doktorer bör utses redan vid årets högtid och dels i händelse av ett positivt 
ställningstagande till denna del förslag på kandidat eller kandidater. Förslagen 
skall vara presidiet tillhanda senast 1998-06-15.

att eventuella förslag bör ha anslutning till vid högskolan företrädd disciplin.

 
Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Benny Hjern, Barbro 
Lundin
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