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Retningslinjer for tildeling av professor II ved Institutt for spesialpedagogikk tar utgangspunkt 

i Universitetets generelle bestemmelser.  

 

 

Professor II 

Stilling som professor II skal normalt kunngjøres offentlig og bekjentgjøres via intern 

kunngjøring ved UiO. 

 

Ved tilsetting i professor II-stilling på åremål kan det gjøres unntak fra betingelsene for 

tilsetting uten kunngjøring. Dette bør  bare bør skje dersom det er grunn til å tro at det ikke 

finnes noen med samme eller sterkere kompetanse som kunne være aktuelle søkere dersom 

stillingen ble lyst ut,. Tilsetting uten kunngjøring skjer ut fra   følgende  faglige begrunnelse: 

 Det skal redegjøres for et spesifikt udekket faglig undervisnings- og forskningsbehov, 

og innstillingsmyndigheten må 

o enten dokumentere at den som foreslås tilsatt har åpenbar 

professorkompetanse, og sannsynliggjøre at det er usannsynlig at det finnes 

andre med like gode eller bedre faglige kvalifikasjoner innen det aktuelle felt 

som kunne tenkes å søke hvis stillingen ble lyst ut. Det bør presiseres at 

vurderingen skal foretas i forhold til en stillingsbeskrivelse som sikrer at det 

aktuelle faglige behov blir dekket, men som ellers har en bred utforming. 

o eller dokumentere at den som foreslås tilsatt har åpenbar professorkompetanse, 

og sannsynliggjøre at en gjennom tilsettingen får etablert kontakt til et viktig 

fagmiljø ved annet universitet eller høgskole, forskningsinstitusjon eller annen 

samarbeidspartner innen samfunns- og næringslivet. Dette gjelder også særlig 

faglig/kulturell kompetanse som ikke fanges opp av de generelle 

kompetansekriterier. Det må begrunnes at kontakten blir av en slik karakter at  
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universitetet utover den ressurs den tilsatte selv representerer tilføres viktige 

veiledningsressurser eller faglige samarbeidspartnere. 

 Intern utlysning i det eksterne miljø (hos samarbeidspartner) skal vurderes før en 

foreslår tilsetting uten kunngjøring, særlig når et delformål ved en stilling er å styrke 

kontakten til et viktig eksternt miljø. 

 Ved forlengelse av tidligere tilsetting uten kunngjøring skal de samme kravene som lå 

til grunn for tilsetting uten kunngjøring ved den opprinnelige tilsettingen være oppfylt. 

Se: http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html  

 

 

Krav til fagområder: 

Følgende krav gjelder  aktuelle fagområder (både i ekstern- og egenfinansierte stillinger)  ved 

tilsetting uten kunngjøring: 

Undervisningsbehov er enten undervisning på områder der det kan dokumenteres at det for 

tiden er mangelfull dekning etter gjeldende studieplan, eller undervisning på fagområder der 

det er sterkt ønskelig med supplerende undervisning ut fra faglige behov som ikke er nedfelt i 

gjeldende studieplan (for eksempel knyttet til fagområder som en ønsker å utvikle, eller nye 

studietilbud en ønsker å etablere). Undervisning forstås også som veiledning av f eks  

mastergradsstudenter og doktorgradskandidater/stipendiater. 

Forskningsbehov må dokumenteres, og sees i relasjon til fakultetets øvrige forskningsenheter 

på det aktuelle fagområdet. Det må legges avgjørende vekt på kandidatens evne til å danne 

eller forsterke et produktivt forskningsmiljø (gjennom inspirasjon, veiledning, internasjonale 

kontakter e.l.). 

Se: http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html  

 

 

Faglige prioriteringer og professor II: 
For perioden 2009 – 2014 har Institutt for spesialpedagogikk vedtatt følgende faglige 

prioriteringer: 

 

- Språkutvikling og språkvansker, med særlig relevans for 

mastergradsfordypningene i logopedi, audiopedagogikk og spesifikke lærevansker 

- Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov, med særlig relevans for 

mastergradsfordypningen spesifikke lærevansker 

- Utviklingshemning (også satsningsområde), med tilknytning til 

mastergradsfordypningen utviklingshemning 

- Atferdrelaterte vansker, med tilknytning til mastergradsfordypningen psykososiale 

vansker 

 

Se: Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 

2009. 

             

 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
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Ved tilsetting av professor II skal følgende forhold vektlegges: 

 

Faglige krav til professor II: 

 

Professor II rekrutteres fra utdannings- og /eller forskningsmiljø/forskergrupper med 

internasjonal profil med relevans for instituttets forskning og utdanning 

 

- Professor II skal selv delta i forskning/forskergrupper ved egen institusjon,    

samarbeide med internasjonale forskernettverk/forskergrupper og ha omfattende 

internasjonal publisering 

 

- Professor II skal bidra til å støtte og stimulere til forskning,  internasjonal 

publisering, forskningsbasert undervisning og internasjonalisering av studier for 

hele instituttet. 

 

Professor II skal bidra til internasjonalisering av undervisning, forskning og 

publisering, og til bygging av internasjonale forskernettverk/forskergrupper.  

 

- Det er ønskelig at professor II bidrar til studentutveksling mellom eget arbeidssted 

og  instituttet. 

 

 

Saksgang ved Institutt for spesialpedagogikk: 

 

- Skriftlig søknad om  opprettelse av professor II-stilling  stiles til Institutt for 

spesialpedagogikk. Instituttstyret innstiller i  saken. 

 

- Kompetanse som er relevant for de faglige prioriteringene og mastergradsstudiene  

prioriteres. 

 

- Alle prioriterte fagområdene og mastergradsstudiene skal kunne få tildelt professor 

II gjennom en ambulering av stillinger over tid. 

 

- Tilsetting av professor II må vurderes i forhold til prioritering av vitenskapelige 

stillinger innenfor ulike fagområder, slik dette er uttrykt i ”Gjennomføringsplan for 

de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009”  

 

- Et prioritert fagområde/mastergradsstudium kan  ikke tildeles mer enn en professor 

II med mindre det er tilstrekkelig økonomiske ressurser og/eller at enkelte 

fagområder/mastergradsstudier frasier seg ønsket om professor II. 

 

- Professor II tilsettes på åremål. Første gangs tilsetting kan gjøres for maksimum 2 

år, med mulighet for forlengelse. 

 

- Ved særlige forsknings- og undervisningsbehov, f eks for å kunne dekke små 

fagområder der instituttet ikke har fagkompetanse,  eller i perioder der instituttet  

mangler  tilstrekkelig fagkompetanse, kan professor II tilsettes for en lengre 

periode. 
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- Det skal utarbeides en stillingsinstruks for de arbeidsoppgavene professor II skal 

ivareta i åremålsperioden 

 

- Ved publisering i samarbeid mellom  instituttets vitenskapelige personale og 

professor II skal det opplyses i publikasjonens forfatteroversikt at professor II er 

tilknyttet instituttet ved å opplyse om  tilsettingssted (adressering/ dobbelt-

adressering  av publikasjon(er) for om mulig å kunne generere  publikasjonspoeng 

til instituttet, alt.  dele publikasjonspoeng mellom institusjoner) 

 


