
FAQ – meritteringsordning 

Ofte stilte spørsmål om søknadsbasert meritteringsordning ved UiO 

 

Hva innebærer utdanningstermin og hva kan den brukes til? 
Utdanningstermin for «meritterte undervisere» skal komme i tillegg til forsknings- /utdanningstermin 

opparbeidet på ordinær måte etter retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Universitetet i 

Oslo, og gis for et halvt år.  

Hensikten med utdanningstermin for «meritterte undervisere» er å gi muligheter for utvikling av 

utdanningsvirksomhet og pedagogisk utvikling. Utdanningsterminen skal brukes til konsentrasjon 

omkring faglig fornyelse, utvikling av undervisning, emner og studieprogrammer, arbeid med 

studiekvalitet eller pedagogisk utvikling, jf generelle retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin 

ved UiO.  I tillegg har flere fakulteter og institutter egne lokale retningslinjer. 

 

Hvor lenge er man «merittert underviser»? 
Ansatte som etter søknad tildeles tittelen «merittert underviser» får statusen midlertidig i 3 år.  

 

Får «meritterte undervisere» lønnsøkning? 
Ja, de som oppnår status som «merittert underviser» gis lønnsforhøyelse, men størrelsen og 

innretningen på denne gis gjennom ordinære lønnsforhandlinger. I praksis vil dette bety at 

arbeidsgiveren til den «meritterte underviseren» har ansvar for å fremme krav om lønnsopprykk. Krav  

kan fremmes som lønnsforhandling på særlig grunnlag (Hovedavtalen punkt 2.5.3) med grunnlag i 

«arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats» 

 

Hvor omfattende skal søknaden være? 
Søknaden skal være på max 4000 ord.  Pedagogisk mappe og eventuelle vedlegg kan komme i tillegg. 

 

Blir søknadene publisert på nettet? 
Nei søknadene blir ikke publisert på nettet.  Dersom det skulle bli aktuelt å publisere hele eller deler av 

søknader som eksempler på gode søknader/løsninger så vil dette bli avklart individuelt med søkerne det 

gjelder. 

 

Hvordan skjer bedømmingen? 
Søknadene til meritteringsordningen vurderes av en komité oppnevnt av utdanningskomiteen ved UiO. 
Bedømmelseskomiteens innstilling legges fram for universitetsstyret, som fatter endelig vedtak Søkere 
kan innkalles til intervju. 

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/utbetalinger/lonnsforhandling/#2-5-3


 

Hvem betaler belønningen/kompensasjonen til fagmiljøet? 
Disse pengene vil være en engangsutbetaling som kommer fra Universitetet i Oslo sentralt 

 

Når lyses ordningen ut neste gang? 
Universitetsledelsen ønsker å prøve ut den søknadsbaserte meritteringsordningen over en periode på 

tre år.  Den første utlysningen ble publisert i desember 2019, med søknadsfrist 15. april 2020.  Det er 

ikke bestemt når den neste utlysningen vil komme, men det er planlagt en utlysning i året i 

prøveperioden.  


