
Vedtatt av dekanus 27. mars 2012, sist oppdatert november 2019 i forbindelse med innføring av 

nytt personalreglement ved UiO 

Myndighet i forbindelse med ansettelsessaker m.m.  

Stilling  Ansettelsesforhold  Innstillingsmyndighet  Ansettelsesmyndighet  

Professor (1013)  Kallelse (uten 

kunngjøring)  

Tilsettingsutvalg 

fakultetsnivå* (etter 

forslag fra 

instituttleder)  

Universitetsstyrets 

ansettelsesutvalg  

Professor (1404)    Tilsettingsutvalg 

fakultetsnivå* (etter 

forslag fra 

instituttleder)   

Universitetsstyrets 

ansettelsesutvalg  

Professor (1013/8013)/ 

Forsker(1109/1183)/Førsteamanuensis 

(1011)/ Universitetslektor (1009)  

  Innstillings- og 

tilsettingsutvalg 

instituttnivå** 

Tilsettingsutvalg fakultetsnivå*  

Instituttleder (1475)    Instituttrådet  Fakultetsstyret  

Stipendiat (1017/1378)/  

Postdoktor (1352)/  

Vitenskapelig assistent/  

Forsker 1108  

  Instituttleder  

 

Innstillings- og tilsettingsutvalg 

instituttnivå**  

Teknisk/administrative stillinger    Nærmeste leder  Ansettelsesråd fakultetsnivå***  

Alle stillinger unntatt professor  Varighet inntil 6 

md.  

Nærmeste leder  Leder på ansettelsesnivå****, 

jf personalreglementet  pkt. 

2.1  

Alle stillinger unntatt professor  Varighet inntil  

1 år  

Nærmeste leder Leder på ansettelsesnivå****, 

jf personalreglementet 2.2  

 Alle stillinger unntatt professor   Inntil 15 timer pr. 

uke  

Nærmeste leder Leder på ansettelsesnivå****, 

jf personalreglementet  pkt 2.5  

* Består av dekanus, to vitenskapelig tilsatte utpekt av dekanus for en periode på to år, en representant for 

det teknisk-/administrative personale utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, samt en 

representant utpekt av studentene ved Medisinsk studentutvalg.  
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** Består av instituttleder, to vitenskapelig tilsatte utpekt av instituttleder for en periode på to år, en 

representant for det teknisk-/administrative personale utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i 

fellesskap, samt en representant utpekt av studentene ved Medisinsk studentutvalg.  

***Består av ni medlemmer. Fire medlemmer med vara oppnevnes av UiO. NTL, Forskerforbundet, 

Akademikerne og Parat oppnevner ett medlem hver. I tillegg oppnevner UiO leder av ansettelsesrådet.  

**** Dekan eller fakultetsdirektør på fakultetsnivå. Instituttleder eller kontorsjef/administrasjonssjef på 

instituttnivå. 

Stillingsbeskrivelser og bedømmelseskomiteer  

Stilling Sakstype Innstiller/ anbefaler Godkjenner  

Professor 1404  Beskrivelse  Tilsettingsutvalg 

fakultetsnivå* etter forslag  

fra instituttleder   

Universitetsstyrets 

ansettelsesutvalg  

Professor (1013/8013)/  

Forsker (1109/1183)/  

Førsteamanuensis (1011)/  

Universitetslektor (1009)  

Beskrivelse  Instituttleder  Tilsettingsutvalg 

fakultetsnivå*  

Stipendiat (1017/1378)/  

Postdoktor (1352)/  

Vitenskapelig assistent/  

Forsker 1108  

Beskrivelse/ 

kunngjøringstekst  

Nærmeste foresatte leder  Innstillings- og 

tilsettingsutvalg 

instituttnivå**  

Instituttleder (1475)  Beskrivelse  Instituttrådet Fakultetsstyret  

Teknisk/administrative 

stillinger  

Kunngjøring   Administrativ leder 

Professor (1013/8013)  Komite Nærmeste foresatte leder  Instituttleder 

Førsteamanuensis (1011)  Komite Nærmeste foresatte leder  Instituttleder 

Stipendiat (1017/1378)/  

Postdoktor (1352)  

Komite Nærmeste foresatte leder  Instituttleder 

Søknad om opprykk til 

professor  

(1013/8013)/forsker (1183) 

etter kompetanse  

Komite Instituttleder Dekan 

 


