Veiledende disposisjon for utarbeidelse av stillingsbeskrivelse (stillingsomtale, betenkning)

Veiledningen er ment som en standardmal for hvilke opplysninger en stillingsbeskrivelse skal inneholde. 

Kunngjøringen består av kunngjøringsteksten og en mer utførlig stillingsbeskrivelse, enten som to separate dokumenter eller som en felles tekst.

1.  Overskrift
Professorat i (fagområde) ved (institutt/fakultet), ev: knyttet til …, kombinert med …. Eksternt finansiert. Stillingsbeskrivelse

2.   Beskrivelse av arbeidsstedet og dets faglige profil
 Alternativer:
·	Tilknytning til underavdeling og lignende og beskrivelse av denne (”Professoratet er knyttet til …..”)
·	Instituttet og dets funksjoner og profil, forskningsmessig og på andre måter
·	Sykehuset og dets funksjoner og avdelingen og dens funksjoner/faglige og forskningsmessige profil
·	Koordineringen mellom professoratet og evt. bistilling/stillingen på sykehussiden

3.  Krav til stillingsinnehaver når det gjelder kompetanse og eventuell spesialitet
     (“Den som tilsettes, må ha...”)

4.	Beskrivelse av plikter (også eventuelle kliniske eller andre plikter)
Alternativer:
·	”Den som tilsettes må kunne delta i undervisning, veiledning og eksamensarbeid på alle nivåer etter gjeldende regler.”
·	”Den som tilsettes må kunne delta i undervisning, veiledning og eksamensarbeid på alle nivåer innenfor de forskjellige fagområdene i ….. og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.”
·	”Professoren skal lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisning og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.”
·	Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som blir tilsatt også bli pålagt arbeid utenfor avdelingen/instituttet stillingen er knyttet til.”
·	”Det er ønskelig at professoren også underviser andre grupper …, men dette kan først skje etter at fakultetets behov for undervisning av … er ivaretatt.”
·	Annet

5.  Hva som vektlegges ved vurderingen (også eventuelt klinisk kompetanse)
Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige, andre faglige, pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner, kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon, og personlige kvalifikasjoner. I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse. For ordinære professorater (evt. førsteamanuensisstillinger) vil med mindre annet er angitt vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner. Jf. ’Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger’. 

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

6. Bruk av søkekomiteer i søknadsbehandlingen
Som en alternativ ordning er det åpnet for bruk av søkekomiteer før oppnevning av sakkyndige. Søkerne inviteres til å sende inn søknad med CV og publikasjonsliste, uten vitenskapelige arbeider.  De mest interessante søkerne inviteres til å sende inn fullstendig søknad vedlagt utvalgte publikasjoner.  Det skal da stå i kunngjøring/stillingsbeskrivelse: ”Vitenskapelige arbeider sendes ikke inn sammen med søknaden, men aktuelle søkere vil bli bedt om å ettersende arbeider.”  Se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger § 5 og 7.

7. Standardformuleringer i kunngjøringstekst/stillingsbeskrivelse
Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og det kan være aktuelt med prøveforelesninger.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger.  Kvinner oppfordres til å søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med innvandrerbakgrunn i faste vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kommentarer til punkt 5:
Pedagogisk basiskompetanse (kurs i universitetspedagogikk eller annen pedagogisk utdanning som gir pedagogisk basiskompetanse) er et minimumskrav som stilles til alle. Det er nødvendig å presisere kravet om pedagogisk basiskompetanse i en standardformulering. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetansen gir et konkurransefortrinn ved rangering mellom søkere som er faglig/vitenskapelig kompetente.  

UiO følger bestemmelsene om kjønnskvotering i Hovedavtale i staten § 21 og UiOs tilpasningsavtale til hovedavtalen.  Teksten i regel/avtaleverk er imidlertid ikke så heldig når den står isolert i en kunngjøring, og det er derfor bestemt at ovennevnte mindre regelorienterte ordlyd skal brukes i kunngjøringstekst og stillingsbeskrivelse. 


