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Tid Onsdagen den 2 januari 2005 kl. 14.00 
 

Plats 
 

Mariedal, Fakultetsvillan 
 

Närvarande 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

Kristina Artsberg, Krister Bjerklin, Anita Björklund, Anna Bärebring 
(studeranderepresentant), Christina Chaib, Susanne Hansson (handläggare), 
Thomas Kroksmark, Marie Larsson Linton (sekreterare), Bo Malmberg, Peter 
Nilsson, Örjan Nilsson, Tomas Magnusson, Ghazi Shukur, Ingvar L 
Svensson, Olle Östklint 
 
Benny Hjern (dekanus), Kurt Sandkuhl, Tommy Öberg (prodekanus), 
 

1. 1. Fastställande av föreliggande dagordning.  
 
Ärende 6.2 Forskarutbildning i Informatik tas upp före ärende 3 på 
dagordningen. 
 
Tillägg till dagordningen: 
8.3 Utse en t.f. Prodekanus 
 
Efter ovan angivna tillägg fastställdes dagordningen. 
 

2. 2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att utse Ingvar L. Svensson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

3. 3. Informationsärenden 
 

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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

5.1 Docentur i företagsekonomi, IHH 
 
IHH har inkommit 2004-01-15 med yttrande över ansökan från Mike Danilovic om 
förordnande som oavlönad docent i Business Administration, focusing on Innovation and 
Technology Management. 
 
IHH hemställer att Fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen Business 
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Bilaga 5.1 

Administration focusing on Innovation and Technology Management, och medföljande 
ämnesbeskrivning. 
 
Ämnesbeskrivning: 
Business Administration focusing on Innovation and Technology Management implies 
studies of complex industrial processes of Innovation and Technology Management and a 
special emphasis on mechanisms and processes of multi-professional inter- and intra-
organizational settings. Innovation and Technology Management at JIBS also implies the 
study of innovative SME:s and their involvement in innovations, product development and 
manufacturing processes in international context. 
 
IHH föreslår att följande sakkunniga utses: 
 
- Sven-Åke Hörte, Professor of Sociology, specialization in Work Science at Halmstad 

University (former Professor of Industrial Organization at Luleå University of 
Technology). 

- Christer Olofsson, Professor of Business Administration at Lantbruksuniversitetet in 
Uppsala (former Professor of Business Administration at Linköping University). 

 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-01-28: 
 
- att godkänna IHHs ovan angivna förslag, och 
- att instruera de sakkunniga att ta hänsyn till att den sökandes publikationslista innehåller 

ett flertal ännu icke publicerade artiklar. 
 
Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från Sven-Åke 
Hörte, Professor of Sociology, Halmstad Universitet och Christer Olofsson, 
Professor of Business Administration, Lantbruksuniversitetet i Uppsala, inför 
Mike Danilovics befordran till docent i Business Administration, focusing on 
Innovation and Technology Management. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Mike Danilovic till oavlönad docent/Associate professor i 
Business Administration, focusing on Innovation and Technology 
Management, vid Högskolan i Jönköping, villkorat att han håller en 
godkänd docentföreläsning, samt 

- att Mike Danilovic erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning, med titeln "Managing complexity and uncertainty 
in product development" har genomförts den 16 februari 2005 kl. 
13.00 i sal B410 på IHH. 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 Docentur i matematik med didaktisk inriktning 
 
Skrivelse från Högskolan för lärande och kommunikation, 2004-09-20, angående inrättande 
av oavlönad docentur i matematik med didaktisk inriktning inför universitetslektor Thomas 
Lingefjärds ansökan om att sakkunnigprövas för en docentur. 
 
Fakultetsnämnden har den 2002-11-27 godkänt ämnesbeteckning och ämnesbeskrivning för 
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Bilaga 5.2 

matematik med didaktisk inriktning vid HLK. 
 
Matematik med didaktisk inriktning innebär fokus på matematikundervis-ningens 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 föreslår att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två personer: 
 

- Mogens Niss, professor, Roskilde universitet, Danmark, samt 
- Ole Björkqvist, professor, Åbo Akademi, Vasa, Finland. 

 
Presidiet föreslår Fakultetsnämnden: 
 

- att be HLK inkomma med den sökandes CV samt information om ämnesinriktning 
på de sakkunniga, och 

- att därefter godkänna HLKs ovan angivna förslag. 
 
Den efterfrågade informationen har inkommit från HLK. Mogens Niss är professor i de 
matematiska ämnenas didaktik och Ole Björkqvist är professor i matematik och 
matematikdidaktik. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-09-29: 
 

- att godkänna HLKs förslag på sakkunniga ovan. 
 
Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från Mogens Niss, 
professor, Roskilde universitet, Danmark och Ole Björkqvist, professor, Åbo 
Akademi, Vasa, Finland, inför Thomas Lingefjärds befordran till docent i 
matematik med didaktisk inriktning. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Thomas Lingefjärd till oavlönad docent/Associate professor i 
matematik med didaktisk inriktning, vid Högskolan i Jönköping, 
villkorat att han håller en godkänd docentföreläsning, samt 

- att Thomas Lingefjärd erhåller titeln oavlönad docent när en godkänd 
docentföreläsning, med titeln " Allt blir bara sämre - fakta eller myt?" 
har genomförts den 24 februari 2005 kl. 13.00 i sal Hc 218 på HLK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Oavlönad docentur i psykologi, särskilt geropsykologi 
 
Skrivelse från Hälsohögskolan, 2004-11-10, angående inrättande av oavlönad docentur i 
psykologi, särskilt geropsykologi inför universitetslektor Sanna Takkinens ansökan om att 
sakkunnigprövas för en docentur. 
 
HHJ ansöker härmed om att Fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen psykologi, 
särskilt geropsykologi samt medföljande ämnesbeskrivning  
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Bilaga 5.3 

Ämnesbeskrivning: 
Geropsykologi är ett specialområde inom psykologin som tar upp den psykologiska utvecklingen i ett 
livsperspektiv och då särskilt psykologiska faktorer under ålderdomen. Viktiga inriktningar är 
kognitiv funktion, personlighet, beteendegenetik och psykisk hälsa hos äldre. 
 
HHJ föreslår att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två personer: 
 

- Sirkka-Liisa Kivilä, professor, Family Medicine, University of Turku, Finland, samt 
- Steven Zarit, professor, Human Development, College of Health and Human 

Development, The Pennsylvania State University. 
 
Kommentar från presidiet: Professor Steven Zarit är adjungerad professor vid HHJ men 
endast på 0 %, vilket snarare gör honom till affiliated. Eftersom han befinner sig i USA, sällan 
besöker HHJ och inte har några direkta åtagande vid högskolan definieras han här som en 
extern sakkunnig.  
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24: 
 

- att godkänna förslaget ovan från HHJ. 
 
 
Sakkunnigutlåtande har inkommit till Fakultetsnämnden från Professorerna 
Sirkka-Liisa Kivilä, University of Turku, Finland, och Steven Zarit, The 
Pennsylvania State University, inför Sanna Takkinen befordran till docent i 
psykologi, särskilt geropsykologi. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

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

- att utse Sanna Takkinen till oavlönad docent/Associate professor i 
psykologi, särskilt geropsykologi, vid Högskolan i Jönköping, villkorat 
att hon håller en godkänd docentföreläsning, samt 

- att Sanna Takkinen Read erhåller titeln oavlönad docent när en 
godkänd docentföreläsning, med titeln "Positive attitude toward life - 
a key to aging well" har genomförts den 10 mars 2005 kl. 11.00 i sal 
Forum Humanum på HHJ.  

 
6 6. Fråga om 

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

 
 
 
 
 
 

6.1 Samhällskunskap som huvudämne i magisterexamen, HLK 
 
HLK har inkommit med en skrivelse, 2004-09-16, med hemställan att Fakultetsnämnden 
beslutar godkänna ämnet Samhällskunskap som huvudämne i magisterexamen vid HLK. 
 
Fakultetsnämnden har 2002-09-18 beslutat att fastställa ämnesbenämningen Samhällskunskap 
i samband med internbefordran till professor i ämnet. Nämnden har vidare i samma beslut 
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Bilaga 6.1 

fastställt följande ämnesbeskrivning: 
 
Samhällskunskap avser ett tvärvetenskapligt område som korresponderar mot 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. 
 
Med hänvisning till bilagda inlaga, upprättad av professorerna Lars Pålsson Syll och Hans 
Albin Larsson, anhåller Högskolan för lärande och kommunikation härmed om att 
fakultetsnämnden inrättar samhällskunskap som huvudämne i magisterexamen. 
 
Presidiet har en del frågor i ärendet och beslutade att bjuda in Hans Albin Larsson till 
Fakultetsnämndens möte. 
 
Hans Albin Larsson kunde ej närvara vid mötet. Fakultetsnämnden har en positiv inställning 
till ämnet samhällskunskap som ett huvudämne i magisterexamen men vill gärna få en 
presentation av ämnet och de förutsättningar som råder. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-09-29: 
 

- att bjuda in Hans Albin Larsson till ett extra Presidiemöte, samt 
- att hädanefter alltid, till Fakultetsnämnden, bjuda in en ämnesföreträdare för att ge 

en utförligare beskrivning av det nya huvudämnet eller forskarutbildningsämnet.  
 
Hans Albin Larsson deltog i mötet och presenterade ämnet samhällskunskap för Presidiets 
ledamöter. 
 
Fakultetsnämndens Presidium beslutade 041019: 
 

- att be Hans Albin Larsson att till Presidiet inkomma med ytterligare information 
angående lärarkompetens och kontinuitet i såväl utbildningen som på lärarsidan. 

- att Presidiet kan ta ett Per Capsulam-beslut i ärendet när alla handlingar har 
inkommit. 

 
 
Den efterfrågade kompletteringen har inkommit från HLK. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24:  

- att godkänna förslaget ovan från HLK, under förutsättning att Hans Albin Larsson 
genom sin 100-procentiga tillsvidareanställning på HLK står för kontinuiteten inom 
ämnet, då Lars Pålsson Syll är tjänstledig på obestämd tid. 

 
Det har framkommit att även Hans-Albin Larsson har planer på att sluta vid 
HLK. Eftersom beslutet om huvudämne i samhällskunskap var villkorat av att 
antingen Lars Pålsson-Syll eller Hans Albin Larsson stod för kontinuiteten 
inom ämnet begär Fakultetsnämnden att HLKs VD informerar 
Fakultetsnämnden i frågan och förtydligar hur HLK kan garantera 
kompetensen och kontinuiteten inom ämnet om dessa två professorer inte 
stanna kvar på HLK. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
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- att godkänna ämnet samhällskunskap som huvudämne i 

magisterexamen eftersom det finns tillräckligt antal disputerade lärare 
involverade i programmet för att garantera kvalitén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 6.2  
 

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 
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. 
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Fakultetsnämndens ledamöter ser positivt på utvecklingen av centrum-
bildningen och samarbetet mellan Informationsteknik, ING och Informatik, 
IHH.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 6.3  
 

6.3 Historia med inriktning mot historiedidaktik, Lärande, Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Pedagogiskt arbete och 
Specialpedagogik som forskarutbildningsämnen vid HLK 
 
HLK har inkommit med en skrivelse, 041117, med hemställan att Fakultetsnämnden 
beslutar godkänna ämnena Historia med inriktning mot historiedidaktik, Lärande, Medie- 
och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Pedagogiskt arbete och Specialpedagogik som 
forskarutbildningsämnen vid HLK. 
 
HLK avser att med inspiration från Harvard University i USA starta en Gaduate School 
under benämningen Lärande & Kommunikation / Learning & Communication. Avsikten är 
att skapa en flerdisciplinär forskarutbildning med en gemensam bas och ämnesmässiga 
inriktningar för avhandlingar. Den närmare uppläggningen, som framgår av bilagan, är 
inspirerad av erfarenheter från av motsvarande forskarutbildning vid Harvard University. 
 
I enlighet med fakultetsnämndens anvisningar söker vi om fastställande av 
forskarutbildningsämnen, dock med det uttryckliga förbehållet att dessa förverkligas inom 
ramen för den föreslagna Graduate School. Den närmare motiveringen utvecklas i bilagan. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24:  
 

- att bordlägga ärendet, och  
- att bjuda in en representant från HLK för att presentera förslaget vid nästa 

fakultetsnämndsmöte den 2 februari 2005. 
 
Presidiet 2005-01-14 
Professor Henning Johansson, VD för Högskolan för Lärande och Kommunikation, mötte 
Presidiet fredagen den 14 januari 2005 för att diskutera hans ansökan om att starta en 
Graduate School/forskarutbildning vid HLK. 
 
Henning Johansson påpekade vid mötet att vad han främst ville att Fakultetsnämnden skulle 
göra var att ställa sig positiva till en Graduate School men ej godkänna de enskilda ämnena 
för vilka HLK ansökt om forskarutbildning. 
  
2005-02-02 
Fakultetsnämnden har som uppgift att besluta om ämnen i forskarutbildning 
och fastställa studieplanen för ämnet i fråga.  Det ingår däremot inte i 
fakultetsnämndens uppgift att besluta om hur en högskola praktiskt 
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organiserar sin forskarutbildning utöver det som framgår av studieplanen. 
 
Fakultetsnämndens ledamöter är dock positiva till att HLK inrättar 
forskarutbildning i form av en Graduate School. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att, på grund av oklarheter och ofullständigheter i ansökan, 
återremittera ärendet till de ämnesansvariga vid HLK och uppmana 
dem att inkomma med kompletteringar till ansökningarna om 
forskarutbildningsämnen, inför mötet den 16 mars 2005. 

 
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 Maria Hilling’s doctoral thesis defense 
 
Maria Hilling, holder of a master’s degree, is now in the process of concluding her doctoral 
thesis entitled “Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market”. She is planning to 
defend her dissertation on Friday, 18 March 2005. At her final seminar on Tuesday, 12 
October 2004, Associate Professor Mattias Dahlberg from Stockholm School of Economics 
acted as her opponent. Maria’s manuscript is in the final stages of being amended according 
to the suggestions raised under the final seminar and language checked.  
 
In the light of the above, the chair of Law Research proposes that the Research Committee 
and the Faculty Board approve: 
 

- Maria Hilling defending her doctoral thesis “Free Movement and Tax Treaties in the 
Internal Market” on Friday, 18 March 2005.  

- Judith Freedman, Professor of Taxation Law, University of Oxford, as faculty 
opponent. 

- Sven-Olof Lodin, Professor (emeritus) of Tax Law, Stockholm University, Niels 
Winther-Sörensen, Professor of Tax Law, Copenhagen Business School, and Roger 
Persson Österman, Associate Professor of Tax Law, Stockholm University, as 
members of the examining committee. 

- Björn Westberg, Professor of Tax Law, JIBS, to act as chairman during the 
dissertation. 

 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24:  
 

- att godkänna förslaget ovan från IHH. 
 
New faculty opponent for Maria Hilling 
 
The Faculty Board decided (2004-11-24) that Maria Hilling defends her 
doctoral thesis entitled “Free Movement and Tax Treaties in the Internal 
Market” on Friday, 18 March 2005. 
 
Judith Freedman, Professor of Taxation Law, University of Oxford was 
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appointed as Faculty opponent. Unfortunately she has had to cancel her 
appointment as Faculty opponent due to family issues.  
 
The Chair of Law research therefore proposes that the Research Committee 
and the Faculty Board approve that one of the members of the examination 
committee, Roger Persson Österman, Associate Professor of Tax Law at 
Stockholm University, is appointed as faculty opponent instead. 
 
The Chair of Law research also proposes that Åsa Gunnarsson, Professor of 
Law at Umeå University is appointed as the third member of the examination 
committee. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att godkänna förslaget ovan från IHH. 
 

8 8. Övriga frågor 
 

Bilaga 8.1 8.1 Bestämmelser för vetenskaplig meritering 
 
Fakultetsnämnden vid HJ har utvecklat Bestämmelser för värdering av pedagogisk meritering 
som utsedda sakkunniga ska ta hänsyn till och använda som mall vid sakkunnigprövning. 
Flera inkomna sakkunnigutlåtande visar dock att ytterligare riktlinjer krävs även vad gäller 
bedömning av vetenskaplig meritering. 
 
Bilaga 4.11 innehåller en kombination av våra bestämmelser och Lunds bedömningsgrunder 
vid sakkunnigprövning. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-03-24: 
 

- att uppdra åt Presidiet att komplettera Bestämmelser för värdering av pedagogisk 
meritering med Bestämmelser för värdering av vetenskaplig meritering. 

 
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2004-04-22: 
  

- att uppdra år Marie Larsson Linton och Susanne Hansson att utarbeta ett förslag 
som presenteras för Presidiet vid nästa möte den 13 maj, då slutredigering skall 
genomföras inför mötet med Fakultetsnämnden den 26 maj. 

  
Fakultetsnämnden beslutade 2004-05-26: 
 

- att alla ledamöter ges möjlighet att inkomma med synpunkter till Susanne Hansson, 
susanne.hansson@ihh.hj.se, senast den 30 augusti, inför mötet den 29 september 
2004. 

 
Senaste versionen av dokumentet återfinns som bilaga 8.1. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 2004-09-29: 
  

- att Fakultetsnämndens ledamöter kan inkomma med synpunkter på förslaget till 
Susanne Hansson, susanne.hansson@ihh.hj.se, fram till och med den 5 november 
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2004, samt 
- att skrivelsen fastställs vid mötet den 24 november. 

 
Senaste versionen av riktlinjerna bifogas ärendet. 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24: 
 

- att skicka förslaget på remiss till fackhögskolorna innan beslut tas i 
fakultetsnämnden den 2 februari 2005. Remissvaren skall vara fakultetsnämndens 
sekretariat (Susanne Hansson) tillhanda senast den 24 januari 2005. 

 
Kommentarer från de fyra fackhögskolorna presenteras vid mötet den 2 
februari 2005. 
 
Fakultetsnämnden beslutade: 
 

- att bifoga den reviderade skrivelsen till protokollet och ge 
fackhögskolorna en sista möjlighet att kommentera riktlinjerna innan 
de fastställs vid fakultetsnämndens möte den 16 mars 2005, samt  

- att riktlinjerna därefter skall översättas till engelska. 
 

 8.2 Fakultetskonferensen 2005 
 
Presidiet föreslår att 2005 års Fakultetskonferens äger rum den 7-8 april och planerar att 
starta diskussionen om tema vid Fakultetsnämndens nästa möte den 26 maj 2004.  
 
Ett förslag till tema diskuterades under mötet: Den nya forskarutbildningen 
 
Presidiet föreslår vidare att föreläsare skall vara bokade och dagordning för konferensen vara 
utskickad innan årsskiftet. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att 2005 års Fakultetskonferens, som äger rum den 7-8 april, får temat Den nya 
forskarutbildningen,  

- att nämndens ledamöter får i uppdrag att börja fundera kring namn på intressanta 
föreläsare inför mötet i september, samt 

- att inbjudan till och dagordning för konferensen skall vara utskickad innan 
årsskiftet. 

 
Fakultetsnämnden diskuterade olika förslag om vad som kan tolkas in i titeln Den nya 
forskarutbildningen. T.ex. hur olika universitet runt om i Europa anpassat sig, eller inte 
anpassat sig till Bolognaprocessen. Vidare funderade ledamöterna kring vilken kunskapssyn 
som ligger bakom processen. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 

- att fortsätta arbetet med Fakultetskonferensen genom att börja ta kontakt med 
möjliga huvudtalare. På förslag finns bl.a. Thomas Östros, Karin Johannisson och 
en holländska forskare som vid en konferens talade om anpassning respektive brist 
på anpassning till Bolognaprocessen. Benny Hjern fick i uppdrag att ta en första 
kontakt med de potentiella talarna. 
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Bilaga 8.2 innehåller en artikel skriven av en av de påtänkta talarna till fakultetskonferensen,  
 
Fakultetsnämnden beslutade 2004-11-24:  

- att uppdra åt Christina Chaib, Marie Larsson Linton och Susanne Hansson att 
utforma ett förslag till diskussionsämne för Dr. Christine Teelken, Nijmegen 
universitet, och bjuda in henne som en av två huvudtalare vid konferensen, samt 

- att uppdra åt dekanus, Benny Hjern, att fortsätta sina försök att kontakta 
utbildningsminister Leif Pagrotsky och bjuda in honom till fakultetskonferensen och 
till Högskolan i Jönköping. 

 
En inbjudan har utgått till Dr. Christine Teelken och arbetet med att 
engagera ytterligare en talare fortskrider. 
 

 8.3 t.f. Prodekanus 
 
Bo Malmberg, docent i psykologi vid Hälsohögskolan utses till t.f. Prodekanus 
i Tommy Öbergs frånvaro. 
 

 Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 16 mars 2005 
kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet. 
 

 
Susanne Hansson 
 
Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
 
                                                             
Marie Larsson Linton    Ingvar L. Svensson  
Sekreterare/Ordförande vid mötet  Ledamot   
 


