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Høring – Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger
1. Innledning
Universitetsdirektøren viser til høringsnotat av 3. januar 2018, hvor Kunnskapsdepartementet ber
om innspill på forslag fra en arbeidsgruppe til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger.
Høringsnotatet har blitt sendt på intern høring til fakulteter, UB, museer, sentre, LINK, UiODOC
og Studentparlamentet for å få deres synspunkter på forslag til forskriftsendringene. UiO har
mottatt 10 høringssvar, vedlagt fremleggsnotatet. Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Universitetsbiblioteket har ikke
besvart høringen. Den internasjonale sommerskole har gitt tilbakemelding på at høringen ikke er
relevant for dem.
2. Nærmere om UiOs forslag til høringssvar
UiOs forslag til høringssvar fremgår av pkt. 3 i vedlagte fremleggsnotat. Ettersom det er nedsatt en
arbeidsgruppe som nå arbeider med meritteringsordninger, i tillegg til at det er oppnevnt et
offentlig utvalg som skal vurdere stillingsstrukturen innen UH sektoren, er det foreslått at det
fremstår som lite hensiktsmessig å endre forskriften i tråd med de foreslåtte endringene på
nåværende tidspunkt.
For det tilfelle at likevel Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre forskriftsendringene uavhengig
av dette, har UiO gitt innspill til de materielle endringene som er foreslått i forskriften. Det er
enhetenes tilbakemeldinger som har dannet grunnlag for høringssvaret jf. pkt 3.2.
•

Kort oppsummert så er det foreslått at UiO støtter en forskriftsendring som innebærer at
alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere kriterier for ansattes
undervisningskompetanse og hvordan denne skal dokumenteres jf. at det er ulike behov ved
de ulike miljøene ved UiO. UiO ønsker derfor at institusjonene skal kunne utarbeide
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nærmere kriterier for å dokumentere undervisnings- og utdanningskompetanse og hvordan
denne skal vurderes slik at dette blir tilpasset faglig egenart.
•

Det er foreslått å gi tilbakemelding på at UiO anser det som positivt at det stilles krav om
dokumentasjon om kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid, samt at det
stilles krav om dokumentasjon om deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen
institusjon og/eller i fagfellesskap.

•

Det er foreslått å gi tilbakemelding på at UiO ser utfordringer knyttet til krav om bred
erfaring med veiledning fortrinnsvis både på master- og phd nivå, da dette kravet vil være
vanskelig å innfri innenfor enkelte fagmiljøer.

•

Når det gjelder kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis bør
Kunnskapsdepartementet avvente anbefalingene fra utvalget, men dersom dette ikke er
ønskelig er det foreslått at UiO støtter at alternativ 2 bokstav bør gjelde i forskriftens § 1-4
(3). UiO har hverken pekt på bokstav a eller b som aktuell, da det er ønskelig med
fleksibilitet knyttet til dette spørsmålet.

•

Vedrørende spørsmålet om dokumentasjon av undervisningskompetanse, og hvorvidt det
skal kunne opparbeides gjennom egen praktisk undervisning eller kreves kurs, så er UiOs
syn at det bør være fleksibilitet, slik at dokumentasjon på at kandidater oppfyller
utdanningskravene kan gjøres enten via kurs eller dokumenteres gjennom
undervisningserfaring og at dette kan bli vurdert etter retningslinjer fra UiO.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør

Vedlegg:
Fremleggsnotat med vedlegg
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Høring – Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger
1. Innledning
Universitetsdirektøren viser til høringsnotat av 3. januar 2018, hvor Kunnskapsdepartementet ber
om innspill på forslag fra en arbeidsgruppe til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger.
Høringen har blitt sendt til fakulteter, UB, museer, sentre, LINK, UiODOC og Studentparlamentet
for å få deres synspunkter på forslag til forskriftsendringene. UiO har mottatt 10 høringssvar,
vedlagt. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning og Universitetsbiblioteket har ikke besvart høringen. Den internasjonale
sommerskole har gitt tilbakemelding på at høringen ikke er relevant for dem.
2. Nærmere om høringsforslaget
Forskriftsendringene kommer som et resultat av regjeringens ønske om å arbeide for at
utdanningsfaglig kompetanse skal verdsettes høyere, og at slik kompetanse og undervisningserfaring
i større grad skal vektlegges ved ansettelser og opprykk. Endringsforslaget vil gi mer detaljerte og
klare regler knyttet til de krav som stilles til førsteamanuensis- og professorstillingers pedagogisk
kompetanse.
Endringsforslagene berører forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§§ 1-1, 1-2 og 1-4.
For § 1-4 «Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis», foreslår arbeidsgruppen en
nærmere presisering av hvilke krav som skal stilles som grunnleggende krav til kvalifikasjoner for
undervisning og veiledning. Arbeidsgruppen foreslår et nytt tredje ledd, der krav til pedagogisk
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kompetanse tydeliggjøres. Forskriftsendringen er ment som en presisering av UHRs «Nasjonale
veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse» fra 2015.
Arbeidsgruppen foreslår et minsteomfang på 200 timer når det gjelder kvalifisering i form av
program /kurs for førsteamanuensisstillingen. Arbeidsgruppen foreslår i høringsnotatet, men ikke i
selve forskriftsformuleringen at kompetansen skal kunne opparbeides innen 2-3 år etter ansettelsen.
Dersom kompetansen skal kunne opparbeides etter ansettelsen, blir det et spørsmål om de
grunnleggende ferdighetene skal ha betydning for rangeringen av søkerne i selve
ansettelsesprosessen, eller om det først skal vurderes oppfylt etter at ansettelsen har skjedd. Etter §
1-1 kan institusjonene fastsette krav ut over de som tas inn i denne forskriften både for stillingstyper
og for enkeltstillinger ved utlysing.
Det bes også om høringsinstansenes synspunkter på hvorvidt grunnleggende kvalifikasjoner for
undervisning og veiledning skal kunne opparbeides gjennom formaliserte program/kurs i tillegg til
egen undervisning eller om det er tilstrekkelig med opparbeidet kompetanse ved egen undervisning
alene.
I forskriftens § 1-2 «Kriterier for ansettelse i stilling som professor», vil arbeidsgruppen tydeliggjøre
progresjonen i kravene til kvalifikasjoner for undervisning og veiledning mellom førsteamanuenser
og professorer ved å tilføre et nytt tredje ledd. Arbeidsgruppen foreslår at i tillegg til de
grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning som er gitt til stilling som
førsteamanuensis, skal professor i tillegg dokumentere; kvalitetsutvikling i egen undervisning og
veiledning over tid, bred erfaring med veiledning fortrinnsvis både på master- og Ph.D.-nivå, samt
deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller fagfellesskap.
Slike forskriftsendringer og krav til pedagogisk kompetanse, vil medføre at søkere til
professorstilling med høy forskningskompetanse, men som ikke har opparbeidet nødvendig
utdanningsfaglig kompetanse, ikke lenger vil være kvalifisert for ansettelse på professornivå. Kun
søkere med høy forskningskompetanse og tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse vil kvalifisere
for slik ansettelse.
Som et resultat av endringsforslagene i §§ 1-2 og 1-4, er det fremsatt forslag om at § 1-1 også suppleres
i henhold til dagens forskrift. For å sikre en mer ensartet vurdering i tilsettings- og opprykksaker, og
for å sikre at det er de samme forhold som vektlegges og vurderes både ved stillingsvurderinger og
som del av et kvalifikasjonsprogram, foreslår arbeidsgruppen at det stilles krav til alle
utdanningsinstitusjoner fastsetter nærmere kriterier for undervisningskompetanse. Arbeidsgruppen
foreslår å tilføre følgende til bestemmelsen; «Alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere
kriterier for ansattes undervisningskompetanse og hvordan denne skal dokumenteres».
UiO har allerede regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse ved tilsetting i faste
vitenskapelige stillinger som er tillagt undervisning;
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/pedagogbasiskomp.html.
En konsekvens av forskriftsendringen vil være at UiO må endre nåværende regelverk i tråd med
forskriftsendringene, slik de fremgår ovenfor.
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3. UiOs forslag til høringssvar
3.1 Generelt om høringen
UiO stiller spørsmål ved om en eventuell forskriftsendring bør ses i sammenheng med
arbeidsgruppen som nå arbeider med meritteringsordninger og utvalget som skal vurdere
stillingsstruktur innen UH-sektoren. UiO foreslår derfor primært at forskriftsendringene utsettes i
påvente av konklusjon fra dette arbeidet.
For det tilfelle at Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre forskriftsendringene uavhengig av
dette, så har UiO følgende innspill til ulike elementer i forslaget:
3.2. Kunnskapsdepartementet har bedt om høringsinstansenes syn på følgende:
3.2.1 Spørsmål om interne retningslinjer eller interne kriterier – forskriftens § 1-1
UiO støtter en forskriftsendring som innebærer at alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere
kriterier for ansattes undervisningskompetanse og hvordan denne skal dokumenteres. Det vises her
til at det er ulike behov ved de ulike miljøene ved UiO, og UiO ønsker derfor at institusjonene skal
kunne utarbeide nærmere kriterier for å dokumentere undervisnings- og utdanningskompetanse og
hvordan denne skal vurderes slik at dette blir tilpasset faglig egenart.
3.2.1 Vedrørende krav til veiledningserfaring på master og phd-nivå - forskriftens § 12
UiO anser det som positivt at det stilles krav om dokumentasjon om kvalitetsutvikling i egen
undervisning og veiledning over tid. UiO er også positive til at det stilles krav om dokumentasjon om
deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller i fagfellesskap.
UiO ser imidlertid en utfordring knyttet til krav om bred erfaring med veiledning fortrinnsvis både
på master- og phd nivå, da dette kravet vil være vanskelig å innfri innenfor enkelte fagmiljøer.
En annen utfordring er at dette kan være en barriere med tanke på internasjonal rekruttering, fordi
aktuelle kandidater kan komme fra institusjoner som ikke har samme krav til veiledning.
Kravet vil også kunne motvirke UiOs likestillingsarbeid i mange år fremover. Selv om UiO jobber
systematisk for oppnevning av flere kvinnelige veiledere, er det langt frem til bred
veiledningserfaring for UiOs kvinnelige førsteamanuenser.
Samtidig må det tas hensyn til universitetsmuseene. Museene driver forskning, forskerutdanning og
formidling, men i mindre grad undervisning og veiledning, særlig på masternivå. Det er allerede i
dag en utfordring for museenes førsteamanuensiser å kvalifisere til professoropprykk fordi
undervisningserfaringen er for liten (man har ikke veiledet på alle nivå). Forskriftsendringene vil
dermed gjøre det vanskeligere for museumsansatte å bli ansatt eller rykke opp til professor.
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3.2.2 Om utdanningskompetanse for førsteamanuenser skal tas i betraktning ved
rangering av søkerne ved ansettelsen, eller om kravet må innfris innen to år etter dette
tidspunkt - forskriftens § 1-4 (3)
UiO støtter i utgangspunktet at et minimumskrav til undervisningskompetanse skal telle ved
ansettelse, men for at dette i praksis skal være mulig å gjennomføre må man gi muligheten til å
opparbeide og demonstrere denne kompetansen gjennom et akademisk karriereløp. Slik situasjonen
er i dag når man eksempelvis ansettes i en 3 årig ph.d. stilling, for deretter å inneha en post-doc
stilling er det vanligvis ikke mulighet til å opparbeide den utdanningskompetansen som kreves.
Derfor bør denne delen av forskriften sees i sammenheng med de endringer som eventuelt kommer
etter at utvalget om stillingsstrukturen har kommet med sine anbefalinger.
For det tilfelle at Kunnskapsdepartementet ikke ønsker å vente på anbefalingene til utvalget, så ser
UiO ingen annen mulighet enn at det må gis adgang til opparbeide seg undervisningskompetanse
innen to år, derfor bør i så fall alternativ 2 gjelde.
Særlig om dokumentasjon av undervisningskompetanse
Når det gjelder spørsmålet om dokumentasjon av undervisningskompetanse, og hvorvidt det skal
kunne opparbeides gjennom egen praktisk undervisning eller kreves kurs, så er UiOs syn at det bør
være fleksibilitet, slik at dokumentasjon på at kandidater oppfyller utdanningskravene kan gjøres
enten via kurs eller dokumenteres gjennom undervisningserfaring og at dette kan bli vurdert etter
retningslinjer fra UiO. På bakgrunn av UiOs ønske om fleksibilitet er hverken bokstav a eller b
foretrukket da ingen av dem vil gi en slik fleksibilitet som UiO har behov for.
Etter UiOs syn bør det også være fleksibilitet med hensyn antall timer. For ordens skyld gjøres
oppmerksom på at det ved UiO er ulike meninger om antall timer knyttet til dette spørsmålet.
Eksempelvis vil krav på 200 timer virke urimelig for ansatte i bistillinger (20% stillinger). Dette er
en gruppe hvor UiO har flere hundre ansatte.

Bilag:
Bilag 1 Høringsbrev frå Kunnskapsdepartementet
Bilag 2 Høringsnotat
Bilag 3 Forskriftstekst
Bilag 4 Høringsbrev UiO
Bilag 5 Tilbakemeldinger fra UiOs enheter på høringen
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DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Dato
3. januar 2018

Vår ref
17/3202-3

Høring - endring i forskrift om ansettelse og opprykk I undervisnings- og
forskerstillinger
I Meld. St. 16 (2016- 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning varslet regjeringen at den vil
arbeide for at utdanningsfaglig kompetanse skal verdsettes høyere, og at utdanningsfaglig
kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelser og
opprykk. Som ledd i arbeidet med å følge opp meldingen satte Kunnskapsdepartementet ned
en arbeidsgruppe med medlemmer fra universitets- og høyskolesektoren som har utredet og
kommet med forslag til utdanningsfaglig kompetanse det bør stilles krav om ved ansettelse
og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillingene. Departementet har også satt ned et
ekspertutvalg som skal vurdere og komme med eventuelle forslag til endringer i
stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler. Dette innebærer at det kan komme forslag
om endringer i kompetansekrav, også ut over utdanningsfaglig kompetanse, både til
førsteamanuensis/professor og til øvrige stillinger, eventuelt nye stillinger, i strukturen etter at
ekspertutvalget har lagt frem sin rapport.
Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til nye forskriftsbestemmelser og et høringsnotat
med nærmere begrunnelser for disse som følger vedlagt. Høringsfristen er 3. april 2018.
Dersom kravene til praktisk-pedagogisk kompetanse i nåværende forskrift erstattes med
arbeidsgruppens forslag, vil de nye forskriftsbestemmelsene lyde (endringer i kursiv):
§ 1-2.Kriterier for ansettelse i stilling som professor
(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
eller

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon•
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

Avdeling

O-sak 4 - side 7 av 48

Saksbehandler
Anders Trodal
22 24 77 32

O-sak 4 - side 8 av 48

O-sak 4 - side 9 av 48

O-sak 4 - side 10 av 48

O-sak 4 - side 11 av 48

O-sak 4 - side 12 av 48

O-sak 4 - side 13 av 48

O-sak 4 - side 14 av 48

O-sak 4 - side 15 av 48

O-sak 4 - side 16 av 48

O-sak 4 - side 17 av 48

O-sak 4 - side 18 av 48

O-sak 4 - side 19 av 48

O-sak 4 - side 20 av 48

O-sak 4 - side 21 av 48

O-sak 4 - side 22 av 48

O-sak 4 - side 23 av 48

O-sak 4 - side 24 av 48

O-sak 4 - side 25 av 48

O-sak 4 - side 26 av 48

O-sak 4 - side 27 av 48

O-sak 4 - side 28 av 48

O-sak 4 - side 29 av 48

O-sak 4 - side 30 av 48

O-sak 4 - side 31 av 48

O-sak 4 - side 32 av 48

O-sak 4 - side 33 av 48

O-sak 4 - side 34 av 48

O-sak 4 - side 35 av 48

O-sak 4 - side 36 av 48

O-sak 4 - side 37 av 48

O-sak 4 - side 38 av 48

O-sak 4 - side 39 av 48

O-sak 4 - side 40 av 48

O-sak 4 - side 41 av 48

O-sak 4 - side 42 av 48

O-sak 4 - side 43 av 48

O-sak 4 - side 44 av 48

O-sak 4 - side 45 av 48

O-sak 4 - side 46 av 48

O-sak 4 - side 47 av 48

O-sak 4 - side 48 av 48

