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Vitenskapelige tilsettingsprosesser – revidert rutinebeskrivelse for tilsetting til førsteamanuensis 
stilling, konfidensialitets- og habilitetsskjema, og mal for kunngjøringstekst og bedømmelse 

Bakgrunn 
Utarbeidelsen av revidert rutinebeskrivelse, mal for kunngjøring og bedømmelse,  og 
konfidensialitets- og habilitetsskjema for tilsetting av  førsteamanuensis ble startet opp i 
forbindelse med en tidligere kartleggingsprosess i prosjektet gjennomgang av administrative 
tjenester. Målet for arbeidet med å revidere rutiner og maler er å sikre effektive og profesjonelle 
tilsettingsprosesser til vitenskapelige stillinger.  
Følgende delmål ble satt i denne kartleggingen for å effektivisere og profesjonalisere 
tilsettingsprosessene:  

 standardisering og forenkling av saksbehandlingsprosessen 
 revidering av rutiner og retningslinjer  
 sørge for en klarere rolle- og ansvarsfordeling med forankring i faglig ledelse 
 redusere uklarheter og «tidstyver» 

 
Rutinebeskrivelsen og nye maler for tilsetting av førsteamanuensis stilling har vært ute på høring 
hos instituttledere og kontorsjefer via sirkulasjon på e-post, senere behandlet i møte med 
dekanatet og deretter til grundig gjennomgang og godkjenning i to ekstraordinære møter i 
innstillings og tilsettingsutvalget (ITU). I møtet 14.11.2019 anbefaler ITU dekanen å treffe vedtak i 
sakene om rutinebeskrivelse og maler. 
 
Rutinebeskrivelsen for tilsetting av førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, og de reviderte 
malene er basert på UiOs nåværende regler for ansettelse og opprykk i professorater og 
førsteamanuensis stillinger. UiOs regelverk er under revidering på bakgrunn av KDs endringer i 
forskriften 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i forsknings- og 
undervisningsstillinger. Endringen innebærer at det innføres nye krav til utdanningsfaglig 
kompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuens- og professorstillinger. UiO har per dags 
dato ikke revidert sine regler og retningslinjer, og fakultetet forholder seg derfor til de sentrale 
retningslinjer som er tilgjengelige inntil nye er publisert. Ved publisering av nye regler og 
retningslinjer ved UiO for ansettelse og opprykk i professorater og førsteamanuensis stillinger vil 
fakultetet foreta de nødvendige revideringer i egne rutiner og maler.   

 
 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/administrative-prosjekter/gjennomgang-administrative-tjenester/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/administrative-prosjekter/gjennomgang-administrative-tjenester/
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Vedtak:  
Det juridiske fakultets rutinebeskrivelse for tilsetting av førsteamanuensis stilling tillagt en 
grunnenhet, mal for kunngjøring og bedømmelse av førsteamanuensis stilling, og ny 
konfidensialitets- og habilitetsskjema til bruk i vitenskapelige tilsettingssaker godkjennes.  
Eventuelle fremtidig endringer i rutinen eller maler må godkjennes av dekanen. 
 
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

 Det juridiske fakultets rutinebeskrivelse for tilsetting av førsteamanuensis stilling tillagt en 
grunnenhet  

 Mal for kunngjøring av førsteamanuensis stilling ved Det juridiske fakultet 
 Nytt konfidensialitets- og habilitetsskjema til bruk i vitenskapelige tilsettingssaker ved JF 
 Mal for bedømmelse av stilling som førsteamanuensis ved JF 

 
 

UiOs regler for ansettelse og opprykk i professorater og førsteamanuensis stilling 

 

 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Marianne Gjerstad 
+4722856606, marianne.gjerstad@jus.uio.no

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html#toc35
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Rutinebeskrivelse – tilsetting av førsteamanuensis ved Det juridiske 

fakultet 
Rutinen beskriver tilsetting i førsteamanuensisstillinger tillagt en grunnenhet. Hovedregelen ved Det 

juridiske fakultet er at vitenskapelige stillinger er tillagt en grunnenhet.  

For tilsetting i alle professorstillinger og førsteamanuensisstillinger som ikke er tillagt en grunnenhet, 

gjelder annen rutine. For tilsetting i slike stillinger ta kontakt med personalkonsulenten. Se også 

fakultets fullmaktsstruktur ved tilsettinger.  

1. Før stillingen utlyses  
Stillinger som skal lyses ut, fastsettes i stillingsplan som utarbeides for hvert år. Fakultets budsjett 

avgjør hvor mange stillinger som skal lyses ut, og dekanen avgjør hvilke fagområder stillingene skal 

dekke og institutttilhørighet. 

For eventuelle stillinger som ikke følger av stillingsplanen, sender instituttet et notat med 

begrunnelse til dekanatet. 

1.1 Oppstartmøte mellom personalkonsulent og instituttet ved kontorsjefen  

Kontorsjef inviterer personalkonsulent og eventuelt instituttleder eller fagansvarlig til oppstartmøte 

for å sette opp tidsplan og avklare rollefordeling. 

Instituttet må begynne arbeidet med å finne kandidater til bedømmelseskomité. Medlemmer av 

dekanatet skal normalt sett ikke delta i bedømmelseskomiteer til faste stillinger. 

1.2 Utforming av kunngjøringstekst 

Instituttet lager et forslag til kunngjøringstekst basert på fakultetets mal [lenke]. Dersom det er 

ønskelig å fravike malen, må dette begrunnes.  

Instituttet oversender forslag til kunngjøringstekst til personalkonsulenten. Personalkonsulenten 

sender e-post med kunngjøringsteksten til dekanatet. Dersom det kommer innspill fra dekanatet, 

oversender personalkonsulenten dette til instituttet. 

Dekanatet kan kvalitetssikre at teksten er i tråd med forutsetningene i stillingsplanen, at den følger 

fakultets mal for kunngjøringstekster, og at kvalifikasjonskravene og rangeringskriteriene fremgår 

tydelig.  

På dette grunnlag utformer instituttet endelig kunngjøringstekst og returnerer til 

personalkonsulenten. 

Dekanen fastsetter lønnsspenn for de ulike stillingskodene. Dette gjøres periodevis og ikke for hver 

stillingsutlysning.  

Stillinger som ikke er tillagt en grunnenhet gjelder annen rutine. Disse stillingen skal også behandles 

av IVA.  

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rutiner-personalarbeid/tilsettingssaker/lokale-rutiner/jus/fullmaktsstruktur.html
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1.3 Godkjenning av kunngjøringstekst 

ITU fatter endelig vedtak om godkjenning av kunngjøringsteksten, med eventuelle revisjoner og 

tillegg som fremkommer i ITU møte.  

1.4 Oversendelse til tjenestemannsorganisasjonene 

Personalkonsulenten oversender saken til fagforeningene som har drøftingsrett på lønnsspenn og 

skal ha tre hele arbeidsdager med mulighet til å kreve drøfting. 

1.5 Publisering av kunngjøringsteksten 

Personalkonsulenten overfører teksten til rekrutteringsverktøyet og publiserer kunngjøringen.   

Stillingene lyses normalt ut på: UiOs hjemmeside, jobbnorge.no, nav.no, og finn.no, med mindre 

annet er avtalt. Stillinger kan lyses ut internasjonalt.  

Søknadsfristen skal være minimum fire uker.  

2. Etter søknadsfristen 

2.1Behandling av søkerlister  

Offentlig søkerliste skal arkiveres og gjøres tilgjengelig så snart anmodninger om unntak fra offentlig 

søkerliste er behandlet. Utvidet søkerliste arkiveres og det gis innsyn til part i sak ved forespørsel. 

Utvidet søkerliste gjøres også tilgjengelig for søkerne i rekrutteringsverktøyet, JobbNorge.  

Det skal foreligge tungtveiende grunner for å gi unntak fra oppføring på offentlig søkerliste. Ved 

vurderingen skal det tas hensyn til allmennhetens interesse i innsyn, rekrutteringshensyn og 

personvernhensyn. Personalkonsulenten får anmodning om unntak via JobbNorge. Ved tvil om 

unntak skal gis, sendes anmodningen til dekanen som tar avgjørelsen.  

2. 2 Oppnevningsbrev og oversendelse til bedømmelseskomiteen 

Dekanen oppnevner bedømmelseskomiteen, jf. pkt. 1.1 etter forslag fra instituttet. 

Personalkonsulent sender oppnevningsbrev, sørger for at komiteen har tilgang til alle søknader og 

relevant regelverk og kontrollerer at komitemedlemmene har erklært seg habile på habilitetsskjema 

lenke. Konfidensialitets- og habilitetsskjema må være signert og innlevert før de vitenskapelige 

arbeidene kan sendes ut til bedømmelseskomiteen.  

Personalkonsulenten informerer alle søkere om sammensetning av bedømmelseskomiteen.  

2.3 Bedømmelsen 

Den vitenskapelige bedømmelsen gir utgangspunktet for videre behandling i fakultetets organer og 

skal tillegges vesentlig vekt.  

Komiteen er et faglig uavhengig utvalg. Mens arbeidet med bedømmelsen pågår, skal ikke komiteen 

diskutere saken med utenforstående, unntatt for å avklare spørsmål om regelverk og formaliteter. 

Komiteens leder har ansvaret for å kontakte de andre medlemmene, sette i gang arbeidet og at 

bedømmelsen leveres innen avtalt frist, som normalt er på tre måneder. Lederen av komiteen må 

sørge for at teksten leveres i en enhetlig form. Dersom kunngjøringen er på engelsk skal også 

bedømmelsen i sin helhet foreligge på engelsk.  
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Komiteen avgir en felles bedømmelse. Av bedømmelsen skal det klart fremgå hvordan komiteen har 

vurdert søkernes vitenskapelige og undervisningsmessig kvalifikasjoner. Rangeringen mellom dem 

som innstilles skal begrunnes utførlig med utgangspunkt i kunngjøringsteksten. Ved dissens i 

komiteen skal begrunnelsen for de ulike standpunktene framgå i bedømmelsen.  

Ved behov kan dekanen oppnevne en eller flere spesialsakkyndige som supplerer komiteen.  

Personalkonsulenten sørger for at komiteen får denne veiledningen: 

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer. 

3. Etter at bedømmelsen foreligger 

3.1 Bedømmelsen sendes til søkerne  

Personalkonsulenten mottar bedømmelsen fra komiteen. Bedømmelsen sendes til dekanatet.  

Ved godkjennelse fra dekanen sendes bedømmelsen videre til instituttleder og kontorsjef, og 

deretter til alle søkerne.   

Alle søkerne får 14 dagers frist til å komme med merknader til bedømmelsen. Merknader oversendes 

til bedømmelseskomiteen, og komiteen svarer på merknaden. Dersom det er tvil om merknadene 

bør sendes til komiteen, avgjøres det av leder av innstillingsorganet. Alle kommentarer med 

eventuelle svar fra bedømmelseskomiteen skal følge saken til ITU. 

Er det merknader som påpeker feil ved saksbehandlingen som kan ha påvirket resultatet, skal 

personalkonsulenten varsle sekretær for universitetets sentrale tilsettingsutvalg (TU) slik at de kan 

utøve sin tilsynsfunksjon. 

Universitetet i Oslo praktiserer meroffentlighet vedrørende vitenskapelige bedømmelser etter at 

tilsettingsvedtak er fattet.  

Personalkonsulenten sender samtidig bedømmelsen til fakultetets Likestillings- og mangfoldsutvalg 

til orientering dersom det er mer enn to rangerte søkere og ingen av disse er kvinnelige.  

3.2 Prøveforelesninger  

Det skal gjennomføres prøveforelesning. Dekanen kan etter særskilt begrunnelse, gjøre unntak.  

Innstillingsorganet oppnevner en egen gruppe som vurderer prøveforelesningene og gjennomfører 

intervjuene. Dekanatet skal være representert, fortrinnsvis ved studiedekanen.  

Gruppen skal være sammensatt av instituttleder, studiedekan, kontorsjef og studentrepresentant, og 

eventuelt en representant fra det relevante fagmiljøet ved behov. 

Innstillingsorganet fastsetter tema for prøveforelesningen. Flere søkere kan få samme eller forskjellig 

tema. Tema for prøveforelesningen sendes normalt til søkerne 14 dager før. Sammen med tema bør 

søkerne også få tilsendt informasjon om målgruppen for forelesningen. Formålet er at søkeren skal få 

demonstrere hvordan temaene formidles til studentene, både faglig og pedagogisk.  

Prøveforelesningen bør ligne på vanlig undervisning. 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
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Søkere som er kjent for fakultetet skal også holde prøveforelesning. 

3.3 Intervjuer 

Det skal gjennomføres intervjuer. Dekanen kan etter særskilt begrunnelse, gjøre unntak. 

Intervjugruppen skal være samme gruppe som vurderer prøveforelesningene.   

Hensikten med intervjuer er todelt:  

 å vurdere søkerens personlige egnethet for stillingen 

 å avklare forventninger fra begge sider – til stillingen og stillingsinnehaver 

Det skrives referat fra intervjuene.  

3.4 Referanseintervjuer 

Det skal gjennomføres referanseintervjuer. Dekanen kan etter særskilt begrunnelse, gjøre unntak. 

Referanseintervjuene skal gjennomføres av en leder som har deltatt i intervjuene.  

Søkere kan innkalles til annengangsintervju.  

4. Innstilling 
Der stillingen er tillagt en grunnenhet ligger innstillingsmyndighet til instituttene, normalt ved 

instituttleder, men instituttleder kan oppnevne en egen innstillingsgruppe. For institutter med 

ordinært instituttstyret, er styret innstillingsorgan. Ved Det juridiske fakultet har kun IKRS ordinært 

instituttstyre. Innstillingsmyndighet er hjemlet i Normalregler for institutter ved UiO og 

grunnenhetenes egne reglementer/vedtekter. 

Innstillende myndighet skal foreta en helhetsvurdering og rangere søkerne som er best kvalifisert til 

stillingen med grunnlag i utlysningsteksten. Vurderingen skal være basert på bedømmelsen jf. punkt 

2.3, prøveforelesninger, intervjuer og referanseintervjuer.  

Likestillingshensyn skal vurderes.  

Det skal som hovedregel innstilles minst tre søkere i prioritert rekkefølge. Dersom dette fravikes skal 

det begrunnes.  

Innstillende myndighet fremmer forslag til vedtak til tilsettingsorganet.  

5. Tilsetting 

5.1 Tilsettingsvedtak 

ITU fatter endelig tilsettingsvedtak. ITU kan bare vedta tilsetting av søkere som er innstilt. 

ITU skal påse at saksbehandlingen har vært forsvarlig og likestillingshensyn er ivaretatt. ITU kan i 

tilfeller hvor dette ikke er ivaretatt be om at tilsettingssaken gis ny behandling. Dersom innstillings- 

eller tilsettingsorganet finner at uttalelsen fra de sakkyndige ikke kan danne grunnlag for tilsetting, 

kan det besluttes å starte på nytt med de sakkyndige (utdypende veiledning).   

ITU skal ikke overprøve den faglige vurderingen av søkernes kvalifikasjoner, men skal påse at 

vurderingen er gjort basert på kriterier i kunngjøringen og UiOs retningslinjer.  

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilbedommelseskomite.html
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ITU kan sende saken tilbake og be om mer informasjon hvis saken ikke er tilstrekkelig opplyst for å 

treffe vedtak.  

Dersom innstillingen ikke er i overensstemmelse med kriterier i kunngjøringen og UiOs retningslinjer, 

kan ITU i visse tilfeller fatte vedtak som ikke er i tråd med rangeringen i innstillingen jf. punkt over.   

5.2 Kontrakt 

Dekanen fastsetter lønn innenfor lønnsspennet i kunngjøringsteksten etter forslag fra instituttet og 

personalkonsulenten. 

Instituttleder/kontorsjef avtaler tidspunkt for første arbeidsdag.  

Personalkonsulenten utformer kontrakten.  

5.3 Etterarbeid 

Personalkonsulenten gir beskjed til alle søkere via JobbNorge om at stillingen er besatt og avslutter 

saken i arkiv og rekrutteringssystem.  

5.4 Mottak av nyansatt 

Følges opp på instituttnivå.  

Relevante lenker:  

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensistillinger ved UiO  

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og 

vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting/opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved UiO 

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/rekrutteringsprosess/orientering-tilsetting-vitenskapelig-stilling.pdf


Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 

28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør 

UiO til en viktig samfunnsaktør. Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og 

utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 

ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon. 

 

 
Førsteamanuensis i rettsvitenskap – fagområdet (fyll inn ) 

 
 

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning? 

Ved Det juridiske fakultet, grunnenhet (fyll inn) er det ledig antall stilling som førsteamanuensis 

(SKO 1011 )  i rettsvitenskap innenfor fagområdet (fyll inn) 

Beskrivelse av fagområdet og eventuell satsingsfelt eller særlig forventinger til stillingen (eksempelvis 

ledelse og oppbygging av fagområdet). 

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. 

Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser 

(eventuell med henvisning til utvikling av fagfelt og lignende). 

 

 
Kvalifikasjonskrav 

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå 

(doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. 

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det 

vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år 

avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå. 

Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor fagområdet (fyll inn) 

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av 

norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske 

forhold. 

Alternativ 1 om undervisningsplikt: 

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen 

innenfor rettsstudiets obligatoriske [privatrettslige/offentligrettslige/annet] fag på ett av de 

skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene, 

[eventuelt: herunder fagområde], fra tiltredelse. 

Alternativ 2 om undervisningsplikt: 

Dersom stillingen også skal lyses ut på engelsk og man ikke forutsetter at søker kan undervise fra 

oppstart kan det legges inn setningen: 

Den som blir ansatt må tilegne seg ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk gode nok til 

undervisningsformål innen tre år etter tiltredelse. 



Eventuelt: 

Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet, må forplikte seg til å 

delta på norskkurs 

Vurderingsgrunnlag 

Det vil bli lagt særlig vekt på om søker har vitenskapelige arbeider som er relevante for fagområdet 

(fyll inn og utdyp) 

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og 

pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som 

internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og 

personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å 

søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt. 

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes 

eksplisitt. 

Søknaden skal inneholde 

 søknadsbrev 

 CV 

 fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon 

 kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved 

bedømmelsen 

 vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester 

 notat om undervisning, forsknings- og formidlingsplaner på maks 6 sider 

 en oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon 

 

Et notat på inntil 6 sider som redegjør for: 

 Søkerens pedagogiske pedagogiske tilnærming 

 Plan for egen forskning de kommende år. 

 Søkerens erfaringer fra formidling på eget felt, og forslag til framtidig formidling. 

 En oversikt over øvrige kvalifikasjoner som vedlegg 

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk 

stillingen”. 

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 

Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med 

mindre fakultetet samtykker til noe annet. 

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres 

med medforfattererklæring. 

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle kandidater vil bli invitert til å holde 

prøveforelesning. 



Vi tilbyr 

 lønn for tilsetting som førsteamanuensis NOK X til X 

 et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 

 god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 

 gode velferdsordninger 

Andre opplysninger 

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i 

løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre 

oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet. 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettigheter til forskningsresultater. 
 

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere 

personer med innvandrerbakgrunn. 

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi 

oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. 

Tilsettingsprosedyrer er for øvrig regulert i ”Regler fo r tilsett ing i pro fesso rater o g  

 førsteam anuensisstillinger” og regler for praktisering av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved  

UiO. Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om  

dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting / opprykk i faste  

vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo". 
 

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 

søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søknadsfrist: minimum 4 uker fra utlysning- legg inn dato 

For spørsmål om stillingen: fyll inn kontaktperson 

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: fyll inn kontaktperson 

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsresultater/overtakelsesavtale.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html#14-2
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html#14-2
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/pedbasisprakt.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/pedbasisprakt.html
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/pedbasisprakt.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html


        Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 
 
 
 

 

Habilitets- og konfidensialitetserklæring for interne og eksterne medlemmer av 
bedømmelseskomité til vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet, UiO 

 
 

Gjelder tilsetting i stilling som: Stilling, fagområder og saksnummer [fylles ut av personal] 

Navn på komitémedlem:    

Konfidensialitet 
 

Komitemedlemmene forplikter seg til ikke å diskutere bedømmelsesarbeidet med utenforstående 

så lenge bedømmelsen pågår. 
 

Habilitet 
 

I henhold til Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO pkt. 3 eller 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO pkt.7 [personal stryker 

det som ikke passer] bes komitémedlemmene om å besvare følgende spørsmål: 
 

Nr. Spørsmål Nei Ja 

1. Er du i familie eller en nær relasjon til noen av søkerne?   

2. Har du vært veileder eller medveileder for noen av søkerne?   

3. Har du felles publikasjoner, presentasjoner eller annet faglig 

samarbeid med noen av søkerne? 

  

4. Kjenner du til andre forhold som kan være egnet til å svekke 

din habilitet i forbindelse med bedømmelsen? 

  

Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, redegjør for dette: 

 

 
Jf. forvaltningslovens § 6 og 8 anser jeg meg selv som habil, og påtar meg oppgaven som medlem 

av bedømmelseskomiteen. 
 

Sted: Dato: 
 

Signatur:    
 

Ferdig utfylt skjema returneres til Administrasjonsseksjonen innen gitt dato ( 1 uke ). 

Det juridiske fakultet 

 
 
 
 
 
 

Administrasjonsseksjonen 
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass, 
0130 OSLO 
Kontoradr.: 

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

mailto:postmottak@jus.uio.no
http://www.jus.uio.no/
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[sett inn dato] 
 

Vurdering av søkere til stilling som førsteamanuensis/professor ved 

Det juridiske fakultet, institutt/senter 

Innledning 
Ved Det juridiske fakultet, institutt/senter, Universitetet i Oslo er det lyst ut stilling som 

førsteamanuensis/professor i fagområdet og ev. med særlig plikt til å undervise i angitte fag. 

Ved søknadsfristens utløp [dato] hadde følgende [antall] søkere meldt seg: 

1. navn 

2. navn 

3. osv. 

Som sakkyndig komité for å vurdere søkerne ble disse oppnevnt: 

1. tittel, navn, sted 

2. tittel, navn, sted 

3. tittel, navn, sted 

[Navn] ble oppnevnt som administrativ leder av komiteen. 

Grunnlaget for vurderingen 
Den sakkyndige komiteen vurderer søkerne med utgangspunkt i kunngjøringsteksten og 

gjeldende regelverk. 

Kunngjøringsteksten 

I kunngjøringen fremkommer følgende under «Kvalifikasjonskrav»: 

De aktuelle avsnittene fra kunngjøringsteksten kopieres inn her. 

Regelverk 

Etter Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO skal den 

sakkyndige komiteen vurdere søkernes vitenskapelige/faglige og øvrige kompetanse for den 

aktuelle stillingen. 

I henhold til § 9 bokstav a skal komiteen vurdere søkerne kompetanseprofil på to 

hovedområder: (1) vitenskapelige og andre faglige kvalifikasjoner og (2) pedagogiske 

kvalifikasjoner, formidlingskvalifikasjoner og kvalifikasjoner innen ledelse og 

administrasjon. 

Vitenskapelig basiskompetanse for førsteamanuenser er (§ 9 bokstav c) 

norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad 

godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå 

dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

Vitenskapelig basiskompetanse for professorer er (§ 9 bokstav c) 

betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad. Forskningen 

skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere 

en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. 

Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning for tildeling av 

professorkompetanse. 

Om pedagogisk basiskompetanse heter det i reglene (§ 9 bokstav d) 
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Relevant pedagogisk utdanning av et omfang tilsvarende 3-4 uker (heltid). (Dette 

svarer til kravet som hittil har vært stilt ved UiO om ’pedagogisk basiskompetanse’. 

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må 

skaffe seg denne kompetansen i løpet av to år etter tilsetting. 

Om rangering heter det i reglene (§ 9 bokstav e) 

Alle søkere må fylle kravene til basiskompetanse innen hovedområde I og II slik som 

angitt under punktene c) og d). 

Kvalifikasjoner utover basiskompetansen teller med i den samlede 

kompetansevurderingen ved rangering av kompetente søkere. Det legges særlig vekt 

på kvalifikasjoner som er nært relatert til stillingens utlysningsområde 

Om kvotering heter det i reglene (§ 9 bokstav g) 

Dersom flere søkere ved utvelgelsen […] anses å ha tilnærmet like kvalifikasjoner etter 

at både de vitenskapelige/faglige og de øvrige kvalifikasjoner er vurdert, skal en 

kvinnelig søker stilles foran en mannlig. (Jf. Hovedavtalen i staten.) 

I den sakkyndige vurderingen tillegges vitenskapelig og annen faglig kompetanse vekt 

fremfor de øvrige kompetansefeltene. 

Endelig tilsettingsvedtak gjøres i innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) ved Det juridiske 

fakultet etter en helhetsvurdering av faglig og pedagogisk kompetanse, 

formidlingskvalifikasjoner og evne til å undervise i de obligatoriske fag på master i 

rettsvitenskap. ITU vurderer også om likestillingshensyn er ivaretatt. 

Komiteens bemerkninger til vurderingsgrunnlaget 
Her kan komiteen beskrive sin tolkning av kunngjøringsteksten, herunder hva som er 

formelle kvalifikasjonskrav for stillingen og hvilke kriterier som vektlegges i rangeringen av 

kvalifiserte søkere. 

Om komiteen har lagt særlige premisser til grunn for vurderingene eller om det andre forhold 

av generell art, bør det også fremkomme i dette avsnittet. 

Omtale av søkerne 
Den sakkyndige komiteen kan etter en første gjennomgang av søkernes kvalifikasjoner finne 

fram til et begrenset antall søkere som i henhold til stillingsbeskrivelsen finnes kvalifiserte 

framfor de andre. Komiteen skal foreta en grundig vurdering av kompetansen til minst tre av 

søkerne hvis så mange søkere anses kvalifiserte. Samtidig skal komiteen uttale seg om hva 

som skiller de utvalgte søkerne fra de øvrige når det gjelder vitenskapelige/faglige 

kvalifikasjoner, noe som forutsetter en kort omtale av samtlige søkere og deres 

kvalifikasjoner. 

Søkere som ikke tilfredsstiller formelle krav 

Søkere som ikke tilfredsstiller formelle krav skal kort omtales hver for seg og komiteen skal 

vise til de formelle krav som søkeren ikke oppfyller. 

Hvis noen av søkerne av formelle grunner ikke er kvalifisert for stillingen, og derfor ikke er 

gitt en grundig vurdering, kan de kort omtales hver for seg under dette punktet (ett avsnitt 

pr. søker). 
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Søkere som omtales/vurderes grundig 

Navn på søkere 

Underpunktene 1 til 3 gjentas for hver søker som omtales/vurderes på en grundig måte. 

Gjennomgang av utdanning og studiesteder, doktorgrad og tema for denne, arbeidserfaring, 
særlig interessefelt for forskning mm. 

1. Vitenskapelige og andre faglige kvalifikasjoner 

1.1 Vitenskapelige kvalifikasjoner 

Gjennomgang og vurdering av de vitenskapelige arbeidene som søkeren har sendt inn og 

ønsker å bli vurdert ut fra. Hvert arbeid skal oppsummeres med komiteens vurdering av 

dets vitenskapelige nivå og hvorvidt det gir selvstendig kompetanse til stillingen eller om 

det er et bidrag til kompetansen. 

1.2 Andre faglige kvalifikasjoner 

Komitéen skal vurdere øvrige kvalifikasjoner, eksempler på slike kvalifikasjoner kan være : 

 relevant praksis for den aktuelle stillingen 

 vurderingsarbeid ved ansettelser eller bedømmelse av grader 

 virksomhet som referee eller anmelder i faglige/vitenskapelige tidsskrifter 

 bidrag til innovasjon basert på forskning og faglig utviklingsarbeid 
 
 

2. Pedagogiske kvalifikasjoner, formidlingskvalifikasjoner og kvalifikasjoner innen ledelse og 

administrasjon 

2.1 Pedagogiske kvalifikasjoner 

Komitéen skal vurdere pedagogiske kvalifikasjoner, eksempler på slike kvalifikasjoner kan 

være: 

 pedagogisk utdanning 

 undervisning (på ulike nivå og i varierte former), eksamensarbeid 

 forskningsveiledning på mastergrads/doktorgradsnivå 

 arbeid med utvikling / revisjon / fornyelse av studieplaner og opplegg av 
undervisningsprogrammer. Utviklingsarbeid og forskning knyttet til egen 

/institusjonens pedagogiske virksomhet. Medvirkning i evaluering av utdanning og 

utdanningskvalitet ved egen eller andre institusjoner. 

 ledelse av / deltaking på konferanser av fagdidaktisk karakter og som forfatter / 
referee / redaksjonsmedarbeider i fagdidaktiske tidsskrifter 

2.2 Formidlingskvalifikasjoner 

Komiteen skal vurdere søkernes formidlingskvalifikasjoner, eksempler på slike 

kvalifikasjoner kan være: 

 utdanning for forskningsformidling / oversettelsesarbeid mv. 

 forsknings- og kunnskapsformidling ut over eget fagmiljø (lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt) 

 faglig og/eller skjønnlitterært oversettelsesarbeid 

 faglig funderte bidrag til aktuelle situasjoner, debatter, konflikter og lignende i 
samfunnet gjennom ulike media 

 ledelse av / medvirkning i offentlig utredningsarbeid mv. 
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 faglig virksomhet i / faglige bidrag til frivillige organisasjoners arbeid 

2.3 Kvalifikasjoner innen ledelse og administrasjon 

Komiteen skal vurdere søkernes kvalifikasjoner innen ledelse og administrasjon, eksempler 

på dette kan være: 

 utdanning for ledelse / administrasjon 

 virksomhet i administrative funksjoner eller som leder for slike (på ulike nivå / i ulike 
funksjoner) innen / utenfor høyere utdanning 

 deltakelse i /ledelse av råd, styre, utvalg, arbeidsgrupper mv. innen og utenfor 
institusjonen 

3. Oppsummering av søker 

Komiteen skal konkludere om søkeren er kvalifisert eller ikke kvalifisert til denne stillingen. 

Rangering 
Søkerne [sett inn navn] er funnet kvalifisert for stillingen som førsteamanuensis/professor i 

fagområdet og ev. med særlig plikt til å undervise i angitte fag ved Det juridiske fakultet, 

institutt/senter. 

Her må komiteen kort omtale de kvalifiserte søkerne, og hvordan komiteen vurderer dem i 

forhold til hverandre. Normalt sett skal komiteen rangere minst tre søkere om det er så 

mange kvalifiserte. Rangeringen skal bygge på en samlet vurdering av hvem komiteen finner 

best kvalifisert i henhold til kvalifikasjonskravene og vurderingskriteriene i 

kunngjøringsteksten. 

Komitéen skal uttrykkelig begrunne rangeringen med utgangspunkt i kunngjøringsteksten. 

Komitéen skal skille mellom kvalifikasjonskrav og kriterier for rangeringen. 

Dersom det er dissens i komiteen, skal dette skrives inn i den sakkyndige vurderingen. 
 

 
Sted, dato 

 
 

 
--------------------------- ---------------------------------- ----------------------------- 
Navn (komiteens leder) Navn Navn 
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