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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato:o2.03.2016 
Saksnr .. :2015j3169 

Fordeling av nye studieplasser i Statsbudsjettet 2016 

Notat 

Viser til tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 18. desember 2015, hvor UiO 
tildeles 90 nye studieplasser i Statsbudsjettet for 2016. 

Øremerkede tildelinger 
75 av de nye studieplassene i Statsbudsjettet er øremerket, og fordeles i tråd med KDs 
særlige føringer: 

Psykologi (kut B, 6-årige) 
• 5 studieplasser tildeles profesjonsstudiet i psykologi 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU, kut D, 1-årige) 
• 30 studieplasser tildeles praktisk-pedagogisk utdanning 

Bachelor i informatikk (kutE, 3-årige) 
UiO er tildelt 20 studieplasser innen bachelor i informatikk. Disse fordeles i sin helhet på følgende 
studieprogram: 

• Informatikk: programmering og nettverk 

Master i informatikk (kut C, 2-årige) 
UiO er tildelt 20 studieplasser innen master i informatikk. Disse foreslås fordelt på følgende 
studieprogram: 

• Informatikk: design, bruk og interaksjon (4) 
• Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (4) 
• Informatikk: programmering og nettverk (12) 

Strategiske studieplasser, ikkefagfordelt (kut C, 2-årige) 
UiO er videre tildelt 15 studieplasser som ikke er fagfordelt . For studieåret 2016j 2017 foreslås disse 
fo reløpig fordelt til1-årig praktisk-pedagogisk utdanning. Omregnet til kategori D tilsvarer det 21 
studieplasser. 

• 21 studieplasser tildeles praktisk-pedagogisk utdanning 

Disse vil bli strategisk omfordelt for studieåret 2017/18 av Universitetsstyret i saken om UiOs 
studieporteføljesaken i juni. 

Univer sitetsdirektøren Telefon: 22 85 63 0 1 
Postadr. : Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Telefaks: 22 85 44 42 
Kontoradr.: Lucy Smith s hus, postmottak@admin.uio.no 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo www.uio.no 

Org.nr.: 971 035 854 
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UiO : 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt at de nye studieplassene i Statsbudsjettet 2016, og midler i 
tilknytning til disse, fordeles i henhold til vedlagte oversikt. 

universitetsdirektør ~~ 
Hanna Ekeli 
konst. avdelingsdirektør 

Saksbehandler: 
Åshild Elsebutangen Lunde, Avdeling for fagstøtte 

Vedlegg 1: Fordeling av nye studieplasser i Statsbudsjettet 2016 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt at de nye studieplassene i Statsbudsjettet 2 016, og midler i 
tilknytning til disse, fordeles i henhold til vedlagte oversikt. 

Dato 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 15. mars 2016 

Saksnr .. : 2015/3169 

Etablering av forskerlinje i odontologi ved OD 

Det odontologiske fakultet (OD) ønsker å etablere en forskerlinje i odontologistudiet. Dette ble 
varslet i porteføljesaken til universitetsstyret i mai 2015, og rektor ble gitt fullmakt til å etablere en 
slik forskerlinje når spørsmålet om finansiering var avklart. 

Hensikten med opprettelsen av en forskerlinje er å øke rekrutteringen av odontologer til forskning 
innen basale og kliniske fagdisipliner. Det vil kun være studenter som er tatt opp på master
programmet i odontologi som er aktuelle for forskerlinjen. Strukturen i forskerlinjen skal tilsvare 
den som allerede blir brukt i forskerlinjen i medisinstudiet: en teoridel på 30 studiepoeng og en 
oppgavedel på 90 studiepoeng. Teoridelen skal være felles med medisinstudiets forskerlinje, mens 
oppgavedelen skal gjennomføres ved OD. 

Fakultetet legger opp til at utdanningen skal finansieres innenfor eksisterende ramme, jf. det 
vedlagte notatet fra fakultetet. Fakultetet ønsker å kunne ta opp to studenter høsten 2016. Det skal 
gis stipend til studentene som følger forskerlinjen, og stipendene er finansiert av Norges 
forskningsråd (NFR). Ordningen med studentstipend utløper i 2016 og er under evaluering i NFR. 

Forslag til vedtak: 
Ved Det odontologiske fakultet etableres det en forskerlinje i odontologi med 2 studieplasser. 
Studieprogrammet etableres innenfor fakultetets eksisterende ramme, uten tilførsel av ekstra 
midler. 

Med hilsen 

/,( IJ"t, ' -4-~ 1 /} 
!::~~~:.~eboe-,~ ~~ 

Hanna Ekeli 
konst. avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Jonny Roar Sundnes, Avdeling for fagstøtte 

Universitetsdirektøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr. : Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til vedtak: 

Ved Det odontologiske fakultet etableres det en forskerlinje i odontologi med 2 studieplasser. 
Studieprogrammet etableres innenfor fakultetets eksisterende ramme, uten tilførsel av ekstra 
midler. 

Dato r-; ~~ ~ ,/'/ Ole Petter Ottersen (). ~ _ _Æ .J1- ~ f) 
r -r > f b rektor ~-~\:)~'- ";-)~ 

" l - ' 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 18.mars.2016 

Saksnr .. : 2008/17730 

Forslag om endringer i forskrift om lokale opptak 

Formål 
Avdeling for fagstøtte (AF) foreslår endringer i forskrift av 12. februar om lokale opptak til 
Universitetet i Oslo (heretter kalt forskriften). 

Notat 

Med bakgrunn i ny versjon av Felles studentsystem (FS) med muligheten til å rangere søkeres 
karakterer automatisk ved opptak til masterstudier, må vi av tekniske årsaker nå endre tallverdiene 
vi benytter som betegner de ulike bokstavkarakterene til en felles nasjonal standard. 

I dag benytter vi tallverdier fra 61-65 der 65 er best. På bakgrunn av endringene i FS ønsker vi å 
endre dette til verdiene 1-5 der 5 er best. Endringen av tallverdiene har ingen praktisk betydning 
for søkerne da det er et tilsvarende intervall som vil bli benyttet. 

Anbefaling 
AF anbefaler at forskriften endres som foreslått. 

Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft umiddelbart. 

Forslag til vedtak: 
Forskrift om endring i forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. 

Endringene trer i kraft umiddelbart. 

Med hilsen 

unn-Elin Aa. Bjørneboe le universitetsdirektør 
Hanna Ekeli 
konstituert avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Birgitte Eikeset 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr. : Lucy Smiths hus, 6. et., 
Problemveien 7, 0313 OSLO 

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 s o 
postmottak@admin.uio.no 
http: / jwww.uio.no/ om j organisasjonjadm/ 
apa/personal/ 

O-sak 6 - side 7 av 11



UiO : 2 

Vedtak 
Forskrift om endring i forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. 
Endringene trer i kraft umiddelbart. 

Dato Ole Petter Ottersen 
reRtor 

\l, N~ r~ 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 4· april 2010 

Saksnr.: 2015/1182 

Retningslinjer for UiO til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger 

Bakgrunn 

Universitetsdirektøren viser til revidert forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger, oversendt ved brev av 3 1. august 2015 fra Kunnskapsdepartementet. 

Den reviderte forskriften trådte i kraft 15. september 2015, og gjelder for ansatte som har søkt om 
opprykk etter denne datoen. 

Enkelte av forskriftsendringene medfører endringer i UiOs prosedyreregler. De fleste endringene er 
uproblematiske, mens enkelte krever en nærmere vurdering. Det gjelder i første rekke spørsmålet 
om godkjenning av kompetanseerklæringer fra andre institusjoner. 

Forslag til retningslinjer for UiO (utfyllende bestemmelser) ble lagt fram til diskusjon i 
rektoratmøtet november 2015, og har vært lagt fram for dekanmøtet og direktørnettverksmøtet. 
Forslaget ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 18. februar 2016. Organisasjonene hadde 
på møtet innspill og kommentarer på et par punkter, og det ble i etter kant innhentet kommentarer 
på disse punktene fra fakultetsdirektørene ved MED, HF, MN og SV. Saken ble deretter lagt fram 
for rektoratmøtet på nytt den 17. april 2016. 

På dette grunnlag foreslås at forslag til retningslinjer for UiO legges fram for godkjenning ved 
rektor på fullmakt. 

Hovedproblemstillinger 

1: Generelle stillingslo.·av og utdypende veiledninger 
Ifølge den reviderte forskriften kan «institusjonen/avdelingen» (avdeling er fakultet i 
universitetslovens forstand) fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover 
minimumskravene i forskriften(§ 2 -3 til§ 2-7). 

Det er i tråd med ønske fra universitetets side at forskriften nå slår fast at institusjonene kan stille 
tilleggskrav som går utover de generelle kriteriene for ansettelse i forskriftens§ 1-2- § 1-7. I UiOs 
prosedyreregler bør det vises til tilsettingsregler, veiledninger fra nasjonale fakultetsmøter mv. 

På drøftingsmøtet om retningslinjene poengterte organisasjonene behovet for forutsigbare regler 
på fakultetsnivå som det er enkelt for søkerne å forholde seg til. De mente at det ikke bør utvikles 

Universitetsdirektøx·en 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9· et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
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egne retningslinjer for bedømmelse på fakultetsnivå i tillegg til de generelle reglene på 
institusjonsnivå. 

Vi legger vi til grunn at det fortsatt vil være behov for fagspesifikke veiledninger og presiseringer 
innenfor forskriftens rammer, med utdypning av de generelle kompetansekravene. I retningslinjer 
foreslås å ta inn at det i tillegg til generelle kompetansekrav og kriterier er fagspesifild<e 
veiledninger for bedømmelsen fra nasjonale fakultetsmøter mv. der kompetansekravene utdypes. 
Det presiseres at veiledningene må være godt kjent blant søkere og sakkyndige. 

2: God.Igenning av bedømmelse- hovedregel og unntak 
Bare søkere som er erklært kompetente ved egen institusjon kan etter forskriftens hovedregel søke 
om opprykl< uten ny bedømmelse. Det kan gis unntak og godkjennes oppryld< på grunnlag av 
kommisjonsvurderinger fra annen institusjon, men det er ikl<e anledning til å akseptere 
enkeltsøknader. Alle søknader fra den andre institusjonen må godkjennes eller ingen. 

Det er nytt i forskriftsteksten at kompetanseerldæringer som professor I fra andre norske 
institusjoner i utgangspunktet ild<e kan godkjennes. 

Vi foreslår at forskriftens hovedregel legges til grunn, slik at bare søkere med kompetanseerldæring 
fra komite UiO selv har oppnevnt kan gis opprykk uten ny bedømmelse. 

Det kan imidlertid være grunner til å gi unntak fra hovedregelen og godkjenne bedømmelser 
foretatt av andre institusjoner, slik forskriften åpner for. Det er derfor tatt inn i forslag til 
retningslinjer at myndigheten til å gi unntak delegeres til fakultetsstyret, med ev. videredelegering 
til fakultetsstyrets tilsettingsutvalg. 

3: Pedagogisk basiskompetanse 
Vi foreslår å ta inn et punkt i retningslinjene med en presisering av gjeldende regler om at 
pedagogisk basiskompetanse må være oppnådd innen to år etter tilsetting eller opprykl<, men 
samtidig at fakultetene kan stille strengere krav. 

Forslag til vedtak: 
Rektor på fullmakt godkjenner forslag til Retningslinjer for UiO til Forskrift om ansettelse og 
oppryld< i forsknings- og undervisningsstillinger. 

Gu n-Elin Aa. Bjørneb 7 
universitetsdirektør '"11 /tÅ ( (!" 74 

rerre.<sandli) 
personalditektør 
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Retningslinjer for UiO til Forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og 
undervisningsstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger 
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/stillingstrvit.html

Jf. Kunnskapsdepartementets oversendelsesbrev av 31. august 2015 i forbindelse med revidert 
forskrift.

Til § 1-1 til og med § 1-7
Kunnskapsdepartementet presiserer at når institusjonene /avdelingen (fakultetet) nå gis adgang til å 
fastsette generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens § 1-2 til 1-7, må slike 
generelle krav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved institusjonen/fakultetet.  Kravene 
må gjøres kjent for ansatte og søkere.

Krav til sakkyndig bedømmelse ved UiO er fastsatt i Regler for tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstilliinger ved UiO. 

I tillegg kommer fagspesifikke veiledninger for bedømmelsen innenfor rammene av forskriften fra 
nasjonale fakultetsmøter mv., der kompetansekravene utdypes. Veiledningene forutsettes å være 
godt kjent av søkere og sakkyndige.

Til § 1-2 (3)
Ved UiO skal kravet om pedagogisk basiskompetanse være oppnådd innen to år etter tilsetting eller 
opprykk, i samsvar med Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO. 
Fakultetene kan stille strengere krav.

Til § 2-2 (11)
Kunnskapsdepartementets presiserer at eventuell godkjenning av kommisjonsvurderinger utført ved 
annen institusjon må være basert på en generell godkjenning av alle bedømminger ved den andre 
institusjonen/ fakultetet). Det er ikke anledning til å akseptere enkeltsøknader. Følgelig må den 
andre institusjonen ha minimum tilsvarende krav til kompetanse for en stilling som det 
arbeidsgiverinstitusjonen har.

UiO praktiserer hovedregelen om at opprykk bare gis på grunnlag av kompetansevurdering av en 
bedømmelseskomité UiO selv har oppnevnt.  Fakultetsstyret, med eventuell videredelegering til 
tilsettingsutvalget, gis myndighet til å godkjenne unntak fra hovedregelen innenfor forskriftens 
ramme.  

Retningslinjene gjelder for søknader etter 15. september 2015.

Godkjent av rektor på fullmakt 7.4.2016

O-sak 6 - side 11 av 11


	O-sak 6 Orienteringer udir 1 forside
	O-sak 6 Orienteringer udir 2 Rektorfullmaktsnotat fordeling studieplasser
	O-sak 6 Orienteringer udir 3 Rektorfullmaktsnotat forskerlinje odontologi
	O-sak 6 Orienteringer udir 4 Rektorfullmaktsnotat forskrift lokale opptak
	O-sak 6 Orienteringer udir 5 Rektorfullmaktsnotat forskrift om ansettelse og opprykk 1 forside
	O-sak 6 Orienteringer udir 6 Rektorfullmaktsnotat forskrift om ansettelse og opprykk 2 vedlegg



