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Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger,  En 
langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO behandlet i universitetsstyret 6. februar 
2018, System for merittering av utdanningsfaglig kompetanse behandlet i universitetsstyret 4. 
desember 2018.  

Hovedproblemstillinger i saken 

Å sikre at undervisning blir mer meritterende er et sentralt mål både i Kultur for kvalitet og i 
oppfølgingen av stortingsmeldingen. Som et ledd i dette arbeidet har Kunnskapsdepartementet 
fastsatt endring i forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger som 
endrer kravene til vurdering og dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse.  

Strategisk handler denne saken om hvordan vi best kobler forskning og utdanning, samt sikrer at vi 
rekrutterer ansatte som både er svært gode forsker og undervisere. 

Forskriftsendringen krever at UiO gjør endringer i sitt interne regelverk og konkretiserer hvordan 
utdanningsfaglig kompetanse skal vurderes og dokumenteres ved UiO. Universitetsstyret vedtok 
prinsipper for dette 4. desember 2018, i forbindelse med utvikling av meritteringsordning for gode 
undervisere. De foreslåtte endringene i UiOs regelverk konkretiserer og operasjonaliserer disse 
prinsippene.  

Dagens regelverk ved UiO er omfattende og preget av stor kompleksitet. I forbindelse med 
forskriftsendringen er det gjennomført en juridisk gjennomgang av UiOs interne regelverk. Målet 
med denne gjennomgangen har vært å forenkle, samle og tydeliggjøre regelverket. Det 
understrekes at endringer i saksgang eller rollefordeling i ansettelsesprosesser ikke er vurdert i 
denne omgang.  
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De sentrale endringene i interne retningslinjer dreier seg om hvordan utdanningsfaglig 
kompetanse skal dokumenteres og vurderes ved UiO. Tidligere har det vært slik at forskning 
vurderes alene, mens undervisning, formidling, innovasjon og administrasjon behandles samlet. 
Forskning skal fortsatt vurderes separat og vektes foran andre kvalifikasjoner, men nå skilles også 
utdanningsfaglig kompetanse ut som eget vurderingskriterium. Dette er et viktig grep som 
tydeliggjør at undervisning skal være mer meritterende 
 
Dette grepet medfører imidlertid at formidling / innovasjon, eller det vi på UiO nå kaller Kunnskap 
i bruk, ikke får den oppmerksomhet feltet fortjener. UiO vil derfor sette i gang en helhetlig 
gjennomgang av kompetanseprofilen der også dette punktet gjennomgås og tydeliggjøres. UiO har 
allerede mottatt et viktig innspill til dette arbeidet, gjennom rapporten Mot en ny 
formidlingspolitikk for UiO.  

Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ble 
gjort gjeldende 1. september 2019. På grunn av forskriftsendringen vil det formelle regelverket 
behandles i styremøte 3. desember. Universitetsdirektøren vil imidlertid komme tilbake med en ny 
sak som omhandler en helhetlig gjennomgang av regelverket, blant annet med sikte på ytterligere 
forenkling i tråd med UiOs rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger. Dette vil også 
innebære en helhetlig gjennomgang av UiOs kompetanseprofil, som beskriver hvilke 
kvalifikasjonsområder som skal vurderes ved ansettelse og opprykk. Dette må skje gjennom et godt 
og tydelig faglig forankret prosjekt, og det må sees i sammenheng med andre pågående prosesser 
på området. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe som utarbeider forlag til nye retningslinjer våren 
2020. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved 
UiO 

2. Universitetsstyret vedtar Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om 
dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner 

3. Universitetsstyret vedtar Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk 
basiskompetanse ved UiO 

4. Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse av universitetslektor ved UiO 
 

 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Fremleggsnotatet 
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- Oversikt over sentrale endringer 
- Reviderte retningslinjer, der tekst som er endret eller større avsnitt flyttet er markert med 

gul bakgrunn og kort kommentert. 
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 Møtesaksnr.: V-sak 6 
 Møtedato: 3. desember 2019 
 Notatdato: 22. november 2019 
 Arkivsaksnr.: 2014/4145 
 Saksbehandler: Mari Theodorsen 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Endring i forskrift om ansettelse og opprykk - utdanningsfaglig 
kompetanse 

1. Bakgrunn 
 
Å sikre at undervisning blir mer meritterende er et sentralt mål både i Kultur for kvalitet og i 
oppfølgingen av stortingsmeldingen. Kunnskapsdepartementet har fulgt opp med to spesifikke 
krav.  

Universitetet må ha en egen meritteringsordning for gode undervisere. UiO vedtok rammer for en 
egen meritteringsordning 4. desember 2018. Den nye meritteringsordningen på UiO trer i kraft 
denne høsten. UiOs meritteringsordning er innrettet slik at den bygger på de samme prinsippene 
som gjelder for vurdering av utdanningsvitenskapelig kompetanse ved ordinære prosesser knyttet 
til ansettelser og opprykk.  
 
KD har fulgt opp med ett ytterligere tiltak, og vedtatt en forskriftsendring som skjerper kravene til 
utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk. Dette tiltaket krever at UiO gjør endringer 
i sitt interne regelverk og konkretiserer hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal vurderes og 
dokumenteres ved UiO. De foreslåtte endringene i UiOs regelverk konkretiserer og 
operasjonaliserer prinsippene som ble vedtatt i forbindelse med System for merittering av 
utdanningsfaglig kompetanse 4. desember 2018. Følgende punkter fra meritteringsordningen har 
vært særlig viktig for arbeidet: 

• Undervisning skilles ut som eget punkt for vurdering ved ansettelse og opprykk  
• Videreutvikling av kriterier for prøving av utdanningsfaglige kvalifikasjoner med 

Scolarships of teaching and learning (SoTL) som teoretisk grunnlag 
• Tydeligere retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglige kvalifikasjoner med 

spesifikasjoner knyttet til dokumentasjon og prøvingsformer 
• Hovedprinsippene bør være på institusjonsnivå, mens det må være rom for mer konkrete 

retningslinjer på de ulike fakultetene/fagområdene 
 

I utarbeidelsen av forslag til reviderte retningslinjer har det vært gjennomført flere arbeidsmøter 
mellom Avdeling for personalstøtte, Avdeling for studieadministrasjon og LINK.  
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Enhetene har vært involvert gjennom to interne høringsprosesser. Forslaget som legges fram for 
universitetsstyret er justert basert på enhetenes høringssvar og tilbakemeldinger gitt i dekanmøte. 
Saken er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 21. november.  

 
2. Hovedendringer 

Strategisk handler denne saken om hvordan vi best sikrer rekruttering av ansatte som både er 
svært gode forskere og undervisere. 

De sentrale endringene i interne retningslinjer dreier seg om hvordan utdanningsfaglig 
kompetanse skal dokumenteres og vurderes ved UiO. Tidligere har det vært slik at forskning 
vurderes alene, mens undervisning, formidling, innovasjon og administrasjon behandles samlet. 
Forskning skal fortsatt vurderes separat og vektes foran andre kvalifikasjoner, men nå skilles også 
utdanningsfaglig kompetanse ut som eget vurderingskriterium. Dette er et viktig grep som 
tydeliggjør at undervisning skal være mer meritterende.  

Å skille ut utdanningsfaglig kompetanse som eget vurderingskriterium medfører at formidling / 
innovasjon, eller det vi på UiO nå kaller Kunnskap i bruk ikke får den oppmerksomhet feltet 
trenger. UiO vil derfor sette i gang en helhetlig gjennomgang av kompetanseprofilen som beskriver 
hvilke kvalifikasjonsområder som vurderes ved ansettelser og opprykk, der også dette punktet 
gjennomgås og tydeliggjøres. UiO har allerede mottatt et viktig innspill til dette arbeidet, gjennom 
rapporten Mot en ny formidlingspolitikk for UiO. 

UiOs kurs i pedagogisk basiskompetanse har hatt et omfang på til sammen 150 timer. Forskriftens 
nye krav er 200 timer. UiO har valgt å bruke de 50 ekstra timene til opprettelse av kursmodulen 
«Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet».  

Dagens regelverk ved UiO er omfattende og preget av stor kompleksitet. I forbindelse med 
forskriftsendringen har vi gjennomført en juridisk gjennomgang av UiOs interne regelverk. Det er i 
gjennomgangen avdekket enkelte punkter som ikke lenger er i tråd med overordnet lovverk, som 
nå er korrigert.  Målet med denne gjennomgangen har vært å forenkle, samle og tydeliggjøre 
regelverket. Det understrekes at endringer i saksgang eller rollefordeling i ansettelsesprosesser ikke 
er vurdert i denne omgang. Universitetsdirektøren vil imidlertid komme tilbake med en helhetlig 
gjennomgang av regelverket med sikte på ytterligere forenkling og forbedringer, i tråd med UiOs 
rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger.  
 
En utdypende oversikt over sentrale endringer finnes i vedlegg 1.  
 

3. Høring 

Høringene viser at fakultetene er enige i hovedlinjene i arbeidet som nå gjøres på UiO, men at det 
til dels er sprikende tilbakemeldinger på enkelte spørsmål. For å ivareta fagområdenes egenart er 
retningslinjene søkt utformet på overordnet nivå, slik at enhetene har mulighet til å konkretisere ut 
fra egne behov.  

Hovedtrekkene i enhetenes tilbakemeldinger kan oppsummeres slik:  

• Enhetene er positive til å samle regelverket i færre dokumenter, og opplever dette som en 
forenkling.  
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• Enhetene har ikke hatt innvendinger mot å skille ut utdanningsfaglig kompetanse som eget 
vurderingsmoment. Noen har imidlertid påpekt behovet for å se helhetlig på 
kvalifikasjonsprofilen.  

• I spørsmål om vekting av de ulike kvalifikasjonene synes det å være enighet om at man ikke 
kan sette en fast brøk for hvordan de ulike kvalifikasjonene skal vektes, da det alltid ligger 
en helhetsvurdering til grunn. Det er imidlertid også enighet om at vitenskapelige/faglige 
kvalifikasjoner normalt tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner, samt at blant de øvrige 
kvalifikasjonene vektlegges den utdanningsfaglige foran de resterende.  

• Et punkt som har vist uenighet er hvorvidt det kan gis en toårsfrist for å oppnå 
universitetspedagogisk basiskompetanse ved ansettelse og opprykk til professor. 
Kunnskapsdepartementet har komment med en tolkningsuttalelse som presiserer at en slik 
frist kan gis i særlige tilfeller ved ansettelse i professorat, men ikke som hovedregel. Det er 
enighet om at UiO ikke skal legge opp til en strengere praktisering enn hva som er påkrevd.  

• Det har vært spilt inn at digitalisering må få en mer fremtredende plass, og at forslagene 
fremmet i Masterplan for IT ikke har vært fulgt opp i dette arbeidet.  

• Bedømmelseskomiteens rolle og kompetanse i vurdering av utdanningsfaglige 
kvalifikasjoner har blitt problematisert, sett i lys av at vurderingen nå oppfattes som mer 
kompleks.  

• Det har blitt stilt spørsmål ved UiOs regel om at postdoktorer med fireårskontrakt og 25 % 
undervisningsplikt normalt skal pålegges krav om å oppå universitetspedagogisk 
basiskompetanse i løpet av ansettelsesperioden.  
 
 

4. Hva betyr endringene for ulike ansattgrupper 

Generelt påvirkes alle som ansettes i stillinger der det stilles krav om universitetspedagogisk 
basiskompetanse av forskriftens presisering som innebærer en økning fra 150 til 200 timer 
universitetspedagogisk utdanning.   

Ved ansettelse av førsteamanuensis kan det gis en frist på to år for å oppnå universitetspedagogisk 
basiskompetanse. Dette er en videreføring av dagens praksis.  

For ansettelse av professor er hovedregelen at universitetspedagogisk basiskompetanse skal 
foreligge ved ansettelse, men i særlige tilfeller kan det gis en frist på to år, eksempelvis for søkere 
fra utlandet som ikke nødvendigvis har tilsvarende pedagogiske kurs.  

For opprykk til professor har Kunnskapsdepartementet presisert at pedagogisk basiskompetanse 
må foreligge ved opprykk, og at det ikke kan gis en toårsfrist fra opprykkstidspunktet. Her synes 
det å ha vært noe varierende praksis, slik at noen vil oppleve dette som en innstramming.  

Forskriftsendringen omtaler ikke bistillinger. For professor II med undervisning har UiO lenge 
praktisert at kravet settes til ca. halvparten av det generelle kravet. Det er ikke foreslått endringer 
på dette punktet. Ved ansettelse av professor II må det på samme måte som for ordinære 
professorater kunne settes en toårsfrist dersom særlige grunner tilsier dette, for eksempel ved 
ansettelse av professor II med klinisk bakgrunn i stillinger med undervisning.  

UiO har i henhold til interne retningslinjer praktisert at postdoktorer med fireårig stilling og 25 % 
undervisningsplikt pålegges å oppnå universitetspedagogisk basiskompetanse i løpet av 
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ansettelsesperioden. For postdoktorstillinger med varighet på under fire år, eller fireårige stillinger 
uten undervisning, er det ikke stilt slikt krav. Det har blitt diskutert om det er hensiktsmessig at 
UiO opprettholder kravet for den aktuelle stillingsgruppen. Argumentene mot kravet knytter seg i 
hovedsak til at det utvidede timetallet blir for omfattende for ansatte med en så liten andel 
undervisningsplikt. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i 
vitenskapelige toppstillinger. Dette taler for å beholde kravet om at postdoktorer med fireårig 
stilling og 25 % undervisningsplikt skal oppnå universitetspedagogisk basiskompetanse. I et 
karrierepolitisk perspektiv er det også hensiktsmessig å gi yngre forskere mulighet til å utvikle seg 
både innen forskning og undervisning, for å stille sterkere i konkurransen om faste stillinger. Det 
er derfor ikke foreslått endringer i interne retningslinjer på dette punktet, men den generelle 
økningen av timetallet for å oppnå universitetspedagogisk basiskompetanse vil gjelde også her.  

Det er ikke foreslått endringer i bestemmelsen om at det kan være aktuelt å fravike kravet om 
universitetspedagogisk basiskompetanse dersom oppgavene som er knyttet til stillingen i hovedsak 
omfatter forskningssamarbeid. Det opprettholdes en generell mulighet til å gi fritak eller utsettelse 
for hele eller deler av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse, når helt spesielle 
grunner gjør dette nødvendig.  

 
5. Videre oppfølging 

  
Endringene vil i tillegg omfatte justering av maler for kunngjøringstekster når det gjelder 
beskrivelse av hva som skal sendes inn sammen med søknaden. Dette er en mindre justering som 
gjennomføres etter at reviderte retningslinjer er vedtatt.  
 
Noen fakulteter har lokale retningslinjer som omtaler vurdering av undervisningskompetanse. 
Enhetene må selv vurdere behov for å tilpasse disse til overordnet regelverk.  
 
På mange fagområder er det utviklet nasjonale veiledninger for vurdering av professorkompetanse. 
Her framgår gjerne konkretiseringer og presiseringer tilpasset de ulike fagområdene. Disse 
veiledningene bør også gjennomgås for tilpasning til overordnet regelverk, men det presiseres at 
det fortsatt er anledning til å ha denne type konkretiseringer og presiseringer av kravene.  
 
Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ble 
gjort gjeldende 1. september 2019. På grunn av forskriftsendringen vil det formelle regelverket 
behandles i styremøte 3. desember. Universitetsdirektøren vil imidlertid komme tilbake med en ny 
sak som omhandler en helhetlig gjennomgang av regelverket, blant annet med sikte på ytterligere 
forenkling i tråd med UiOs rekrutteringspolitikk. Dette vil også innebære en helhetlig gjennomgang 
av UiOs kompetanseprofil, som beskriver hvilke kvalifikasjonsområder som skal vurderes ved 
ansettelse og opprykk. Dette må skje gjennom et godt og tydelig faglig forankret prosjekt, og det må 
sees i sammenheng med andre pågående prosesser på området.  
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Oversikt over sentrale endringer 
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- Reviderte retningslinjer, der tekst som er endret eller større avsnitt flyttet er markert med 
gul bakgrunn og kort kommentert. 
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Vedlegg 1: Utdypende oversikt over sentrale endringer 

Fra pedagogisk til utdanningsfaglig kompetanse 

Kunnskapsdepartementet har valgt å unngå pedagogikkbegrepet i forslag til reviderte 
forskriftsbestemmelser ut i fra en todelt begrunnelse: til dels et ønske om å tydeliggjøre 
kvalifikasjonenes praktiske forankring, og til dels for å unngå for sterke assosiasjoner til 
universitetspedagogikk som fagområde. UiO har i tråd med dette endret den generelle 
bruken av begrepet pedagogisk kompetanse til utdanningsfaglig kompetanse.  

Utdanningsfaglig kompetanse som eget vurderingskriterium 

Utdanningsfaglig kompetanse er skilt ut som eget vurderingskriterium. Dette innebærer 
avvikling av UiOs inndeling av kvalifikasjoner i to hovedområder, «vitenskapelige» og 
«øvrige».  

Universitetspedagogisk basiskompetanse 

Når det kommer til det mer avgrensede begrepet pedagogisk basiskompetanse har UiO valgt 
å opprettholde bruken av pedagogisk, med presisering av at det dreier seg om 
universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette er i samsvar med UHRs nasjonale veiledende 
retningslinjer, og bidrar til å synliggjøre at universitetspedagogisk basiskompetanse er en 
spesiell utdanningsfaglig kvalifikasjon innenfor et større felt. Presiseringen av 
«universitetspedagogisk» har vært diskutert som en særlig problemstilling i dekanmøte, og 
det er understreket at det fortsatt må være mulig å godta annen pedagogisk utdanning etter 
individuell vurdering. 

Det utdanningsfaglige grunnkravet KD har fastsatt for ansettelse som førsteamanuensis 
dekkes av UiOs krav om universitetspedagogisk basiskompetanse. UiOs beskrivelse er noe 
konkretisert sammenlignet med forskriften, samt knyttet direkte til SoTL-kriteriene (se 
kulepunktene nedenfor).  Prinsippene fra meritteringsordning er føyd til for å sikre 
sammenheng mellom vurderinger i denne ordningen og i ordinære prinsipper for ansettelser 
og opprykk. Kravene er formulert på et overordnet nivå, slik at det konkrete innholdet til en 
viss grad kan tilpasses de ulike fagområdene.  

Krav til universitetspedagogisk basiskompetanse er formulert slik:  

• Gjennom egen undervisning/veiledning og gjennomført universitetspedagogisk 
utdanning (minimum 200 timer) skal følgende ferdigheter opparbeides og 
dokumenteres: 

• Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og 
utvikling av undervisning og veiledning 

• Kunne reflektere over egen rolle samt diskutere og begrunne egne valg i 
planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning 

• Kunne forankre sin universitetspedagogiske kompetanse i SoTL-kriterene:  
o Fokus på studentenes læring 
o En klar utvikling over tid 
o En forskende tilnærming 
o En kollegial holdning og praksis 
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En nærmere beskrivelse av hvordan SoTL-kriteriene kan vurderes og dokumenteres er lagt 
inn i veiledning til søkere og medlemmer av bedømmelseskomite.  
 

Utdanningsfaglige tilleggskrav for ansettelse i professorat 

Utdanningsfaglige tilleggskrav for professor er beskrevet som følger:  

• Et bredt spekter av ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering av 
undervisning  

• Bred erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på master/ph.d-nivå 
• Et bredt spekter av ferdigheter innen systematisk utviklingsarbeid knyttet til 

undervisning og veiledning 
• Innsats, ledelse og samarbeid i eget fagmiljø knyttet til arbeid med 

utdanningskvalitet 
 
Det er presisert i veiledning til søkere og medlemmer av bedømmelseskomite av at «bredt 
spekter av ferdigheter» må sees i lys av tilgjengelige arbeidsoppgaver i fagmiljøet. 

Pedagogisk mappe 

Det foreslås at søkerne dokumenter utdanningsfaglig kompetanse gjennom utarbeidelse av 
en pedagogisk mappe, bygd opp rundt en pedagogisk CV, dokumentasjon av påberopte 
erfaringer og refleksjonsnotater. Etter tilbakemelding fra enhetene er det ikke gitt detaljerte 
anvisninger på innhold, men det vises til utdypende og mer konkrete eksempler på hva som 
kan inngå i en slik mappe i Veiledning til søkere og bedømmelseskomiteer.  

UiO har tidligere bedt søkere levere en «mappe eller portefolio» som dokumenterer «øvrige 
kvalifikasjoner», som har omfattet «andre faglige kvalifikasjoner», pedagogiske 
kvalifikasjoner, kvalifikasjoner for formidling og for administrasjon og ledelse.  Når 
utdanningsfaglige kvalifikasjoner skilles ut med en egen beskrivelse, påvirker dette også 
hvordan de andre kvalifikasjonene bør dokumenteres. Når det foreslås å skille ut 
dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i pedagogisk mappe handler dette til dels 
om å løfte fram utdanningsfeltet noe mer, samt at å etablere en praksis for pedagogiske 
mapper vil være hensiktsmessig som et ledd i utviklingen av UiOs meritteringsordning for 
undervisere. 

Oppfølging av toårsfristen for universitetspedagogisk basiskompetanse 

Flere enheter har vært opptatt av hvordan toårsfristen for å oppnå pedagogisk 
basiskompetanse skal følges opp, og hvilke konsekvenser det får for ansatte som ikke 
gjennomfører innen fristen. Fristen er en videreføring av tidligere praksis, og innebærer 
således ikke noe nytt. Det er et lederansvar å tilrettelegge arbeidsoppgavene slik at den 
ansatte får mulighet til å følge universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode, samt 
følge opp kravet for ansatte som ikke gjennomfører innen fristen. Dette er presisert i 
retningslinjene. 

Fritaksmuligheter for pedagogisk basiskompetanse 

I forslaget til reviderte retningslinjer er noen av mulighetene til å bli fritatt for pedagogisk 
basiskompetanse begrenset, da de ikke lenger oppfattes som relevante. Eksempelvis tilbys 
den universitetspedagogiske utdanningen nå både på norsk og engelsk, slik at det ikke er 
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behov for å opprettholde manglende ferdigheter i norsk eller nordiske språk som 
fritaksgrunn. 

Fritak for midlertidig ansatte i inntil fem år foreslås begrenset til tre år, da statsansatteloven 
begrenser adgangen til midlertidig ansettelse ut over tre år.  

Det opprettholdes en generell mulighet til å gi fritak eller utsettelse for hele eller deler av 
kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse, når helt spesielle grunner gjør dette 
nødvendig.  

Digitalisering og IT i utdanningen 

I UiOs arbeid med en langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning inngår også satsing på 
digitalt læringsmiljø. I Masterplan for IT, som universitetsstyret sluttet seg til juni 2019, har 
arbeidsgruppen beskrevet utviklingen av digitale satsinger og tiltak ved UiO.  
Arbeidsgruppen har foreslått at digital kompetanse skal inngå som kriterium i UiOs 
meritteringssystem.  
 
Selv om prinsippene som skal ligge til grunn for meritteringssystemet skal gjenbrukes i 
ordninger og prosedyrer for ansettelser og opprykk, er det ikke gitt at de eksplisitte kriteriene 
skal være like. Det må være vesentlig høyere krav for å bli merittert underviser enn 
grunnkravene for å kunne bli ansatt. Det er foreløpig ikke foreslått å skrive inn digital 
kompetanse som en del av den universitetspedagogiske basiskompetansen ved UiO, men for 
å løfte fram digital kompetanse i utdanning er flere eksempler knyttet til dette tatt inn i 
retningslinjene. Diskusjonen av om digital kompetanse skal styrkes ytterlige som kriterium 
ved ansettelse og opprykk bør skje gjennom den helhetlige gjennomgangen av 
kompetanseprofilen som UiO skal gjennomføre. 
 

Vekting mellom ulike kvalifikasjonsområder 

Utskillelse av utdanningsfaglige kvalifikasjoner som eget vurderingskriterium har skapt 
behov for å justere hvordan man ser på vekting mellom de ulike kvalifikasjonskravene. Ingen 
av enhetene ønsker en detaljert og fast vekting mellom alle kvalifikasjonene, og flere trekker 
fram at rangeringen av søkere må følge av en konkret helhetsvurdering. Det er imidlertid 
også enighet om at vitenskapelige kvalifikasjoner skal tillegges vekt foran andre 
kvalifikasjoner, med mindre noe annet er angitt i kunngjøringsteksten. Enkelte trekker også 
fram at utdanningsfaglige kvalifikasjoner står i en særstilling blant «øvrige kvalifikasjoner». 

I vedlagte forslag er formuleringen i dagens retningslinjer videreføres med små justeringer, 
med følgende tekst: «I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av 
kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. For ordinære professorater (ev. 
førsteamanuensisstillinger) vil, med mindre annet er angitt, vitenskapelige kvalifikasjoner 
tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner. Utdanningsfaglige kvalifikasjoner 
vil, med mindre annet er angitt i kunngjøringsteksten, tillegges vekt foran kvalifikasjoner 
innenfor områdene formidling, administrasjon og ledelse».  

Fra prøveforelesning til prøveundervisning 

Etter høring på enhetene har det kommet forslag om å erstatte begrepet «prøveforelesning» 
med «prøveundervisning». Begrepet prøveforelesning oppfattes som begrensende sett opp 
mot det mangfoldet av undervisningsformer som brukes ved UiO i dag. Et åpnere begrep gir 

V-sak 6 - side 11 av 64

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/anbefalinger/arbeidsgruppas-rapport.pdf


enhetene mulighet til å vurdere hva som er den mest relevante prøvingsformen for den 
aktuelle stillingen. Dette gir også mulighet til å prøve søkere i bruk av digitale læringsformer 
og læringsteknologi.  

Krav til utdanningsfaglig kompetanse for lektor- og dosentstillinger 

Forskriften er ikke endret med tanke på kvalifikasjonskrav for lektor- og dosentstillingene. 

Det foreslås i denne omgang å ta inn i retningslinjer for ansettelse av universitetslektor ved 
UiO at vurdering av utdanningsfaglig kompetanse også for denne gruppen skal forankres i de 
fire kriterieområde utledet fra SoTL. Bakgrunnen for forslaget er å signalisere at disse fire 
kriterieområdene er viktige for UiO i alle stillinger som har en vesentlig andel undervisning. 
Det vil være opp til enhetene hvordan vurderingene av utdanningsfaglig kompetanse skal 
gjennomføres.  

Mangfold 

UiO har i Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger angitt en 
standardformulering som oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Teksten 
er ikke i samsvar med hva som er utarbeidet i senere maler, og UiO arbeider i dag med 
utgangspunkt i et bredere mangfoldsperspektiv. Avsnittet om minoriteter foreslås erstattet 
med en ny tekst basert på UiOs rekrutteringspolitikk og handlingsplan for likestilling og 
mangfold. Kunngjøringstekstene skal fortsatt inneholde en mangfoldserklæring.  

Museal formidlingskompetanse 

Forskriften åpner for at museal formidlingskompetanse kan erstatte utdanningsfaglig 
kompetanse for stillinger på universitetsmuseene, og det er ønskelig for museene å ha denne 
muligheten. Denne muligheten er foreslått tatt inn i UiOs interne retningslinjer, men 
forutsetter at dette angis i kunngjøringsteksten. Det er ikke sett på konkretisering av kriterier 
for museal formidlingskompetanse, da det pågår et nasjonalt arbeid i regi av UHR knyttet til 
dette.  

Forenklet regelverksstruktur 

Endringene knyttet til kriterier, vurdering og dokumentasjon av utdanningsfaglig 
kompetanse berører flere regler, retningslinjer og veiledninger. Følgende interne 
regelverksdokumenter er berørt: 

• Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger 
• Kommentarer til regler om framgangsmåte ved tilsetting i professorater og 

førsteamanuensisstillinger  
• Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer  
• Veiledning - tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO  
• Utdypende veiledning om bedømmelsesprosesser 
• Pedagogisk kompetanse - regler vedrørende tilsetting  
• Regler for praktisering av krav om pedagogisk basiskompetanse ved UiO  
• Pedagogisk kompetanse - veiledning for søkere og sakkyndige 
• Retningslinjer for ansettelse av universitetslektor ved UiO  

 

Veiledning - tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO er en brosjyre som samler lenker og 
utdrag til relevant regelverk. Denne foreslås avviklet, da lenker til relevant regelverk også 
ligger i maler for brev som sendes det enkelte komitemedlemmene ved oppnevning.  
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Kommentarer til regler om framgangsmåte ved tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger, Utdypende veiledning om bedømmelsesprosesser, Pedagogisk 
kompetanse - veiledning for søker og sakkyndige samt Pedagogisk kompetanse - regler 
vedrørende tilsetting i vitenskapelig stillinger foreslås avviklet. Informasjon som ikke er 
utdatert og som ikke framgår av annet regelverk er foreslått flyttet til Regler for tilsetting i 
professorater og førsteamanuensisstillinger, Veiledning for søkere og medlemmer av 
bedømmelseskomiteer samt Regler for praktisering av krav om pedagogisk basiskompetanse 
ved UiO.  
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Leseveiledning: Tekst som er endret, samt større mengder tekst som er 
flyttet fra andre dokumenter, er markert med gul bakgrunn. Endringene er 
også markert med en kort forklarende kommentar. 
 
  

Regler for ansettelse i professorater 
og førsteamanuensisstillinger ved 
UiO  

§ 1 Generelt 

1. Virkeområde 

Reglementet gjelder for professor og førsteamanuensis. Reglene for ansettelse og 

kvalifikasjonskrav er like for professor I og II, med unntak av særregler for professor 

II i punkt 2 under, § 3, § 5 nr. 12, § 9. 

Dosent og førstelektor er først og fremst opprykksstillinger og er derfor ikke tatt med 

i reglementet. Ved ansettelse i stilling som førstelektor følges de samme prosedyrene 

som for førsteamanuensis, men innenfor de rammer for vurdering av vitenskapelig 

basiskompetanse som går fram i § 9 c. For dosent vises det til Forskrift om ansettelse 

og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-3 Kriterier for ansettelse i stilling 

som dosent og § 2-2 Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som 

førstelektor til stilling som dosent. 

2. Fast ansettelse og åremål 

Professorer og førsteamanuenser ansettes fast, med mindre det foreligger 

lovhjemmel for midlertidighet. 

Professor II ved UiO ansettes normalt på åremål for en periode på fem år, dersom 

ikke spesielle grunner taler for at ansettelse i en bestemt bistilling bør være fast. 

§ 2 Kunngjøring 

Commented [MT1]: Presisering 
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Ledige stillinger skal normalt kunngjøres offentlig og bekjentgjøres via intern 

kunngjøring ved UiO. 

Kunngjøringen består av kunngjøringsteksten og en mer utførlig stillingsbeskrivelse, 

enten som en to separate dokumenter eller som en felles tekst. Det foreligger 

generelle maler for utforming av kunngjøringstekster, hvor det blant annet framgår 

hvilke faste standardformuleringer som skal være med.  

§ 3 Bestemmelser om unntak fra ordinær kunngjøring 

1. Generelt 

Ved ansettelse uten forutgående kunngjøring forutsettes det at en tenkt 

stillingsbeskrivelse legges til grunn. 

Kunngjøring kan unnlates når vikarer og andre midlertidige tjenestemenn skal 

ansettes for kortere tid enn seks måneder, og for inntil ett år hvis det medfører 

vesentlig ulempe for arbeidsgiver om stillingen må kunngjøres.  

Kunngjøring kan også unnlates ved ansettelse i eksternt finansiert stilling når særlige 

grunner taler for ansettelse uten konkurranse. 

Kunngjøring kan videre unnlates når særlige grunner taler for det, men slik ansettelse 

kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av tilsettingsorganet motsetter seg dette, jf. 

universitets- og høgskoleloven § 6-3 (4). 

Ansettelse uten kunngjøring (både i egenfinansierte og eksternt finansierte stillinger) 

bør bare skje dersom det er grunn til å tro at det ikke finnes noen med samme eller 

sterkere kompetanse som kunne være aktuelle søkere dersom stillingen ble lyst ut. 

Forslag om ansettelse uten kunngjøring av en mann til et mannsdominert fagmiljø 

forutsetter en sannsynliggjøring av at bare menn er aktuelle søkere til stillingen. 

Kunngjøring kan begrenses til intern utlysning ved UiO dersom det foreligger 

særskilt begrunnelse som tilsier at stillingen ikke bør kunngjøres eksternt og det er 

hjemmel for å unnlate kunngjøring. 

2. Professor II 

Ved ansettelse i professor II-stilling skal personer med ønsket spisskompetanse 

kombinere hovedstilling ved annen institusjon med bistilling ved UiO. 

Commented [MT2]: Oppdatert i hht. statsansatteloven og nytt 
personalreglement. 

Commented [MT3]: Oppdatering etter statsansatteloven, 
presisering av at det må foreligge en hjemmel.  
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Ved ansettelse i professor II-stilling på åremål kan det gjøres unntak fra nevnte 

betingelse for ansettelse uten kunngjøring (at dette bare bør skje dersom det er grunn 

til å tro at det ikke finnes noen med samme eller sterkere kompetanse som kunne 

være aktuelle søkere dersom stillingen ble lyst ut) og tillates ansettelse uten 

kunngjøring ut fra en nærmere faglig begrunnelse: 

• Det skal redegjøres for et spesifikt udekket faglig undervisnings- og 

forskningsbehov, og innstillingsmyndigheten må 

o enten dokumentere at den som foreslås tilsatt har åpenbar 

professorkompetanse, og sannsynliggjøre at det er usannsynlig at det 

finnes andre med like gode eller bedre faglige kvalifikasjoner innen 

det aktuelle felt som kunne tenkes å søke hvis stillingen ble lyst ut. 

Det bør presiseres at vurderingen skal foretas i forhold til en 

stillingsbeskrivelse som sikrer at det aktuelle faglige behov blir dekket, 

men som ellers har en bred utforming. 

o eller dokumentere at den som foreslås tilsatt har åpenbar 

professorkompetanse, og sannsynliggjøre at en gjennom tilsettingen 

får etablert kontakt til et viktig fagmiljø ved annet universitet eller 

høgskole, forskningsinstitusjon eller annen samarbeidspartner innen 

samfunns- og næringslivet. Dette gjelder også særlig faglig/kulturell 

kompetanse som ikke fanges opp av de generelle kompetansekriterier. 

Det må begrunnes at kontakten blir av en slik karakter at universitetet 

utover den ressurs den tilsatte selv representerer tilføres viktige 

veiledningsressurser eller faglige samarbeidspartnere. 

• Intern utlysning i det eksterne miljø (hos samarbeidspartner) skal 

vurderes før en foreslår ansettelse uten kunngjøring, særlig når et 

delformål ved en stilling er å styrke kontakten til et viktig eksternt miljø. 

• Ved forlengelse av tidligere ansettelse uten kunngjøring skal de samme 

kravene som lå til grunn for ansettelse uten kunngjøring ved den 

opprinnelige tilsettingen være oppfylt. 

3. Krav til aktuelle fagområder 

Følgende krav gjelder til aktuelle fagområder (både i ekstern- og egenfinansierte 

stillinger) ved ansettelse uten kunngjøring: 

V-sak 6 - side 16 av 64



Undervisningsbehov er enten undervisning på områder der det kan dokumenteres at 

det for tiden er mangelfull dekning etter gjeldende studieplan, eller undervisning på 

fagområder der det er sterkt ønskelig med supplerende undervisning ut fra faglige 

behov som ikke er nedfelt i gjeldende studieplan (for eksempel knyttet til fagområder 

som en ønsker å utvikle, eller nye studietilbud en ønsker å etablere). 

Forskningsbehov må dokumenteres, og sees i relasjon til fakultetets øvrige 

forskningsenheter på det aktuelle fagområdet. Det må legges avgjørende vekt på 

kandidatens evne til å danne eller forsterke et produktivt forskningsmiljø (gjennom 

inspirasjon, veiledning, internasjonale kontakter e.l.). 

§ 4 Kunngjøringsprosedyre 

1. Generelt 

Tilsettingsmyndigheten kunngjør undervisnings- og forskerstillinger i henhold til 

universitets- og høgskoleloven § 6-3 (2). Medlem av fakultetets eller tilsvarende 

tilsettingsorgan kan likevel alltid kreve at universitetsstyret selv foretar 

kunngjøringen. 

For sentre under universitetsstyret fremmer det aktuelle samarbeidende fakultet et 

forslag til utlysning og stillingsbeskrivelse overfor tilsettingsmyndigheten på 

grunnlag av forslag til fagfelt og stillingsbeskrivelse som er utformet av senterets 

styre eller det organ styret bestemmer. 

I forbindelse med kunngjøringen skal det fattes vedtak om stillingsinnhold, eventuell 

kvalifiseringsperiode, stillingsbeskrivelse, om stillingen skal kunngjøres nasjonalt 

og/eller nordisk og internasjonalt: 

2. Stillingsinnhold 

Det tas stilling til hva stillingsinnholdet skal være. Utlysninger skjer på grunnlag av 

fagstrategiske og budsjettmessige prioriteringer. 

3. Eventuell kvalifiseringsperiode 

Når det er tvil om at det vil melde seg noen kompetent søker, tas det stilling til om det 

samtidig skal kunngjøres med mulighet for tidsbegrenset kvalifiseringsperiode. Se § 

12. 
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4. Stillingsbeskrivelsen 

Til kunngjøringen hører en stillingsbeskrivelse med nærmere presisering av 

fagområde/disiplin og ansvarsområde, arbeidsplikter og kvalifikasjonskrav og andre 

forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen. Bl.a. kan det hvis ønskelig 

redegjøres for hvilke delområder innen søkernes øvrige kvalifikasjoner det vil bli lagt 

spesiell vekt på. Kunngjøring og stillingsbeskrivelse kan være slått sammen til ett 

dokument.  

5. Hvilke land stillingen skal kunngjøres i 

Det forutsettes normalt kunngjøring henholdsvis nordisk og internasjonalt på 

grunnlag av fagets innretning, hvis ikke faget i sitt innhold er orientert mot norske 

forhold. 

6. Kjønnsrepresentasjon 

For forsknings- og undervisningsstillinger der kvinner er underrepresentert i de 

stillingsgrupper som omfattes av en kvoteringsregel i UiOs tilpasningsavtale til 

Hovedavtalen i staten (§ 31), skal følgende standardformulering tas inn ved 

kunngjøring: ”Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faste, vitenskapelige 

stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.” Tilpasningsavtalens inndeling i 

stillingsgrupper for kvotering er 1) vitenskapelige utdanningsstillinger, 2) 

vitenskapelige mellomgruppestillinger og 3) vitenskapelige toppstillinger. Det enkelte 

institutt vil normalt være basis, men hvis særlige forhold tilsier det, kan fakultet eller 

fagområde være kvoteringsgrunnlag. 

7. Mangfold 

UiO legger vekt på å få en balansert alderssammensetning, mangfold i arbeidsstyrken 

og integrering av grupper som har problemer med å få innpass i arbeidslivet. UiO vil 

arbeide for bevisstgjøring i forhold til å hindre diskriminering begrunnet i kjønn, 

alder, etnisitet eller funksjonsevne. Rekrutteringsarbeidet skal ha en bred og 

inkluderende tilnærming. Mal for kunngjøring skal derfor inneholde en 

mangfoldserklæring i tråd med UiOs politikk for likestilling, kjønnsbalanse og 

mangfold. Ved behov for endring av mangfoldserklæringen skal UiOs 

Koordineringsgruppe for likestilling være rådgivende organ. Kvalifikasjonskravene 

må ikke utformes på en slik måte at bestemte grupper ekskluderes fra å søke.  

Commented [MT4]: Endret fra  
7. Minoriteter 
Følgende standardformulering tas inn i 
kunngjøring/stillingsbeskrivelse: ”UiO ønsker flere personer 
med innvandrerbakgrunn i faste, vitenskapelige stillinger. Disse 
oppfordres til å søke.” 
 
Teksten som brukes i dagens kunngjøringstekster har et 
bredere mangfoldsperspektiv.   
 
Ny tekst er i tråd med UiOs rekrutteringspolitikk og 
handlingsplan for likestilling og mangfold.  
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8. Vilkår for fornyet kunngjøring 

Dersom innstillings- eller tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike 

kvalifikasjonskravene i kunngjøringen på et vesentlig punkt eller det foreligger feil 

som kan antas å ha betydning for søkningen, skal stillingen normalt kunngjøres på 

nytt. 

Stillingen kan lyses ut på nytt dersom det har gått uforholdsmessig lang tid siden 

kunngjøring ble foretatt eller forholdene har endret seg vesentlig, videre dersom en 

finner at det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må 

forventes at en ny utlysning kan endre dette forholdet. 

§ 5 Kunngjøringsteksten 

Opplysninger som kunngjøringen skal inneholde: 

1.    stillingens fagområde og arbeidsplikter 

2. grunnenhet og lønn 

3. alternativ 1: 

søkeren legger ved CV, fullstendig oversikt over utdanning og tidligere 

stillinger vedlagt kopier av vitnemål og attester, publikasjonsliste 

(oversikt over alle publikasjoner), fullstendig oversikt over og kort 

redegjørelse for de arbeider som særlig skal gjøres til gjenstand for 

kvalitativ bedømmelse vedlagt disse arbeider (Antallet bør ikke 

overstige 10*), pedagogisk mappe, samt oversikt over kvalifikasjoner 

knyttet til formidling, administrasjon og ledelse vedlagt 

dokumentasjonen, 

alternativ 2: 

søkerne inviteres til i første omgang til å bare sende inn en kort, 

begrunnet søknad og CV med publikasjonsliste (Se § 7 for videre 

prosedyre.) 

4. at søkeren skal nevne de vitenskapelige/faglige arbeider eller deler av 

arbeider som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen 

5. regler og veiledninger for framgangsmåten ved tilsetting 

6. hvordan interesserte får tilgang til stillingsbeskrivelse 

Commented [MT5]: Tidligere: samt en mappe som gir 
oversikt over øvrige kvalifikasjoner bilagt dokumentasjonen, 
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7. at det vil bli lagt vekt på både vitenskapelig og utdanningsfaglig 

kompetanse 

8. eventuelt at det gis mulighet for tidsbegrenset ansettelse for å kvalifisere 

seg hvis det ikke melder seg noen kompetent søker (Jf. § 10) 

9. at universitetet ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger og at 

kvinner oppfordres til å søke (dersom stillingen omfattes av 

kvoteringsreglene, jf. § 4 pkt. 6) 

10. en mangfoldserklæring, jf. § 4 pkt. 7 

11. at søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere 

universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av 

to år etter tilsetting 

12. hvilke språk det kan undervises på dersom stillingen skal kunngjøres 

utenfor de nordiske land. Dersom undervisningsspråket er norsk, bør 

det gå fram av kunngjøringen en forventning om at søkeren må kunne 

undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk) innen en 

nærmere bestemt tilsettingsperiode. Kravet frafalles normalt ved 

kunngjøring av professor II-stillinger, dersom det ikke er en særlig 

begrunnelse for å opprettholde kravet. 

13. at det som hovedregel skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og at 

det kan være aktuelt å benytte prøveundervisning (Jf. § 10) 

*Det kan gjøres unntak fra dette punktet ved at fakultetet kan begrense sidetallet for 

de innleverte arbeider dersom det er enighet om en slik framgangsmåte på nasjonalt 

nivå for faget. Dette kan være aktuelt særlig for humanistiske fag. 

§ 6 Søknadsfrist 

Søknadsfristen er fire til seks uker, som fastsatt av fakultetet. Det er ikke anledning til 

å sende inn eller anmelde arbeider etter søknadsfristens utløp. 

§ 7 Bruk av sorteringskomite 

Sorteringskomiteens oppgaver 
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Før behandling av oppnevnte sakkyndig komite (se § 8) kan søknadene som en 

alternativ ordning gjennomgås av en sorteringskomité, som inviterer fra fem til ti av 

de mest interessante søkerne til å sende inn fullstendig søknad vedlagt utvalgte 

publikasjoner. 

Sorteringskomiteen har to valg: 

1. Konkludere med at det er for få/ingen kvalifiserte søkere. 

Sorteringskomiteen kan beslutte at stillingen bør kunngjøres på nytt 

eller at den ikke bør kunngjøres på nytt på nåværende tidspunkt, jf. § 4 

nr. 8. 

2. Gi et kort, begrunnet forslag til de sakkyndige om hvilke søkere som er 

aktuelle og bør gå videre i prosessen, uten å foreta noen form for 

rangering. Det skal gis en summarisk begrunnelse for hvorfor uaktuelle 

søkere ikke går videre i prosessen. 

Dersom sorteringskomiteen er i tvil om at en søker er aktuell, bør søknaden alltid 

inkluderes. Alle søknader oversendes imidlertid til de sakkyndige, som står fritt til å 

vurdere flere søknader enn de sorteringskomiteen finner aktuelle. 

Sorteringskomiteen skal i sitt arbeid være oppmerksom på UiOs målsetning om å 

rekruttere flere kvinner til vitenskapelige stillinger. 

Merk at alle søkere, også de som ikke går videre, er part i saken og har krav på god 

informasjon i prosessen.  

Oppnevning 

Sorteringskomiteen oppnevnes av innstillingsorganet eller den som bemyndiges, og 

er et forberedende organ for innstillingsmyndigheten. 

Krav til oppnevnelsen 

• sammensatt i forhold til stillingskravene i kunngjøringen 

• minst tre medlemmer 

• minst to bør ha kompetanse på det aktuelle stillingsnivå 

• begge kjønn skal være representert 

§ 8 Oppnevning av sakkyndige m. m. 
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1. Generelt 

Søkerne skal bedømmes av oppnevnte sakkyndige som gir en vurdering av søkernes 

kvalifikasjoner, jf. kompetanseprofilen beskrevet i § 9, til innstillingsmyndigheten før 

den avgir sin innstilling. Det er viktig å merke seg rollefordelingen mellom den 

sakkyndige komiteen og innstillingsmyndigheten, og at den sakkyndige vurderingen 

bare er en del av innstillingsgrunnlaget. Innstillingsmyndigheten eller den som 

bemyndiges oppnevner de sakkyndige etter forslag fra fagmiljøet. 

2. Krav til oppnevnelsen 

• Minst tre sakkyndige. 

• Kompetanse på det aktuelle stillingsnivå. Minst én må ha 

professorkompetanse ved vurdering av søkere til mellomgruppestillinger. 

• Fortrinnsvis bare ett medlem fra Universitetet i Oslo, men for enkelte 

profesjonsfag vil det kunne være naturlig med to medlemmer fra to 

forskjellige fakulteter ved UiO. 

• For professorater så langt mulig ett medlem fra et annet land. 

• Begge kjønn representert blant de sakkyndige. 

• Utvalget sammensettes slik at det har kompetanse til å vurdere alle 

søkerne som faller inn under kunngjøringen. 

Hvis det ikke er mulig med representasjon av begge kjønn, må det gis særskilt 

begrunnelse. 

3. Habilitet 

Det bør klargjøres at de sakkyndige ikke har nær tilknytning til noen av søkerne eller 

har særlig fordel eller ulempe av å bedømme noen av dem, jf. forvaltningsloven § 6 og 

8. Et hvert kjennskap til søker medfører imidlertid ikke inhabilitet.  

Når det settes sammen sakkyndige komiteer skal det legges vekt på veilederforhold 

eller nært faglig samarbeid innbefattet samforfatterskap. Medlemmene av komiteen 

skal opplyse administrator om slike forhold. Vurderingen fra komiteen bør i tilfeller 

der dette har vært et tema gjøre kort greie for spørsmålene som har vært drøftet og de 

konklusjoner som ble trukket. Ved tvil eller ved inhabilitet bør fakultetet kontaktes. 
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Både de som skal oppnevne sakkyndige og de som skal bli/er oppnevnt har ansvar for 

å si fra om det er særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til de sakkyndiges 

upartiskhet. Slik vurdering vil alltid være skjønnsmessig. 

4. Arbeidsmåte ved bedømmelse 

Sakkyndige utvalg skal ha en administrativ leder, og vedkommende bør komme fra 

fakultetet. Den administrative lederen for utvalget sammenkaller utvalget og 

administrerer de sakkyndiges arbeid. 

De sakkyndige skal normalt arbeide som utvalg, men innstillingsmyndigheten eller 

den som bemyndiges kan i det enkelte tilfelle bestemme at de sakkyndige skal avgi 

individuelle vurderinger. 

Utvalget avgir en felles vurdering til fakultetet. Er det dissens i utvalget, skal 

begrunnelsen for de forskjellige standpunkter framgå av uttalelsen. 

5. Spesialsakkyndige 

I tillegg til de ordinære sakkyndige og eventuelt etter forslag fra disse, kan det i 

særlige tilfeller utpekes én eller flere spesialsakkyndige til å vurdere deler av det 

materiale søkeren har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir individuelle 

vurderinger, som oversendes til veiledning for de ordinære sakkyndige. 

6. Informasjon til søkerne 

Når de sakkyndige er oppnevnt og har tatt imot vervet, skal alle søkerne underrettes 

om hvem som er oppnevnt. 

7. Frist for de sakkyndige 

De sakkyndiges vurdering skal normalt foreligge innen tre måneder etter oppnevning. 

Dersom vurderingen ikke kan leveres innen fristen, skal dette begrunnes overfor 

fakultetet. 

§ 9 Sakkyndig vurdering 

De sakkyndige skal avgi en veiledende vurdering, der minst tre av de søkerne som 

anses som kompetente i henhold til stillingsbeskrivelsen er rangert. 
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a) Kort redegjørelse for kompetanseprofilen 

I kompetanseprofilen opereres det med følgende seks områder: 

• Vitenskapelige kvalifikasjoner (punkt 1.1 nedenfor) 

• Andre faglige kvalifikasjoner (punkt 1.2 nedenfor) 

• Utdanningsfaglige kvalifikasjoner (punkt 1.3 nedenfor) 

• Formidlingskvalifikasjoner (punkt 1.4 nedenfor) 

• Kvalifikasjoner innen ledelse og administrasjon (punkt 1.5 nedenfor) 

• Personlige kvalifikasjoner (punkt 1.6 nedenfor) 

Annen relevant kompetanse kan tas i betraktning der kunngjøringsteksten gir 

grunnlag for dette.  De sakkyndige tar normalt bare i betraktning de fem første av 

disse kvalifikasjonsområdene. 'Personlige kvalifikasjoner' kan likevel tas i betraktning 

av de sakkyndige dersom det materiale komiteen har tilgang til, gir grunnlag for det. 

Ellers tas disse først i betraktning av innstillende og tilsettende myndigheter i 

tilknytning til intervju og/eller oppfølging av referanser. Innstillende og tilsettende 

myndigheter kan også gjøre supplerende vurderinger av andre kvalifikasjoner enn de 

personlige, jf. § 12 og 14.  

b) Vurderingsgrunnlag 

Søkerne skal vurderes med henblikk på 

1.1 Vitenskapelige kvalifikasjoner  

• Egen forskning, initiativ til/oppbygging/ledelse av forskningsprosjekter/ 

forskningsgrupper eller medvirkning i slikt arbeid  

• Kvalifikasjoner på disse områdene kan erstattes/kompletteres av 

kunstneriske kvalifikasjoner i spesielle fag/ved spesielle stillinger der det 

framgår av kunngjøringsteksten 

1.2 Andre faglige kvalifikasjoner kan blant annet være 

• Spesialistkompetanse i tråd med etablerte spesialistordninger på 

fagområdet (eksempelvis innen medisin og odontologi), klinisk 

kompetanse, museumsarbeid, kompetanse for annen profesjonell 

virksomhet 
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• Vurderingsarbeid ved tilsettinger og bedømmelse for grader 

• Virksomhet som referee/anmelder i faglige/vitenskapelige tidsskrifter 

• Fagbøker, utstillinger og kataloger 

• Bidrag til innovasjon basert på forskning og faglig utviklingsarbeid 

• Kvalifikasjoner på disse områdene kan erstattes / kompletteres av 

kunstneriske kvalifikasjoner i spesielle fag / ved spesielle stillinger der 

det framgår av kunngjøringsteksten 

1.3 Utdanningsfaglige kvalifikasjoner 

Utdanningsfaglig kvalifikasjoner dokumenteres gjennom en pedagogisk mappe 

bestående av en oversikt over søkerens praktiske erfaring og kompetanse, 

dokumentasjon av påberopte forhold samt et kortfattet refleksjonsnotat knyttet til 

egen undervisningspraksis, læringssyn, oppnådde resultater, utviklingsarbeid og 

lignende.  Det forventes at dokumenterte utdanningsfaglige kvalifikasjoner forankres 

i de fire kriterieområdene utledet fra Scolarships of Teaching and Learning (SoTL): 

• Fokus på studentenes læring 

• En klar utvikling over tid  

• En forskende tilnærming 

• En kollegial holdning og praksis 

Dette er nærmere utdypet i Veiledning til søkere og medlemmer av 

bedømmelseskomite pkt. 2.2. Eksempler på utdanningsfaglige kvalifikasjoner som 

kan inngå:  

• Pedagogisk utdanning 

• Undervisning (på ulike nivå og i varierte former), eksamens- og 

vurderingsarbeid 

• Forskningsveiledning på ulike nivåer (bachelor, master, ph.d) 

• Utdanningsledelse, arbeid med utvikling/revisjon/fornyelse av 

studieprogrammer/emner/andre undervisningsforløp 

• Ansvar for og/eller medvirkning til utarbeidelse av nye læringsformer 

• Aktiv bruk av IT-kompetanse i undervisning og evaluering, innovativ bruk av 

digitale læringsomgivelser og læringsressurser 
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• Ansvar for og/eller medvirkning i utarbeidelse av lærebøker, digitale 

læremidler og andre læringsressurser 

• Utviklingsarbeid og forskning knyttet til egen /institusjonens 

utdanningsvirksomhet 

• Medvirkning i analyser og 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 

• Kollegialt samarbeid i eget fagmiljø knyttet til arbeid med 

utdanningskvalitet 

For ansatte ved universitetsmuseene kan kvalifikasjoner på disse områdene 

erstattes/kompletteres av museale formidlingskvalifikasjoner der det framgår av det 

framgår av kunngjøringsteksten.  

1.4 Kvalifikasjoner for utadrettet faglig virksomhet (formidling) 

• 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. 

• Faglig virksomhet i / faglige bidrag til frivillige organisasjoners arbeid 

1.5 Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon 

• Utdanning for ledelse / administrasjon 

• Virksomhet i administrative funksjoner eller som leder for slike (på ulike 

nivå / i ulike funksjoner) innen / utenfor høyere utdanning / forskning 

• Deltakelse i /ledelse av råd, styre, utvalg, arbeidsgrupper mv. innen og 

utenfor institusjonen 

1.6 Personlige kvalifikasjoner 
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• Personlig egnethet for arbeidet, avhengig av hvilken type arbeid stillingen 

innebærer (som for eksempel gode samarbeidsevner og positive bidrag til 

arbeidsmiljøet) 

Underpunktene til de ulike kvalifikasjonene er ikke en uttømmende liste over hva 

som kan inngå i kvalifikasjonsvurderingen 

For professor II-stillinger kan forskningsledelse og forskning dokumentert på annen 

måte enn gjennom tradisjonell publisering tillegges større vekt når forskningen er av 

høy kvalitet og kompetansen som dokumenteres er relevant for stillingen. 

c) Krav om ’vitenskapelig basiskompetanse’  

For alle vitenskapelige stillinger kreves det en vitenskapelig basiskompetanse. 

For professor er dette kravet 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. 

Vitenskapelig basiskompetanse for førsteamanuensis er 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.  

For enkelte vitenskapelige stillinger kreves i tillegg annen faglig basiskompetanse, for 

eksempel spesialistutdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner i henhold til 

stillingsbeskrivelsen. 

For førstelektor er kvalifikasjonsgrunnlaget tilsvarende førsteamanuensis. 

Arbeidsmengde og nivå på forsknings- og utviklingsarbeid skal tilsvare en 

doktorgradsavhandling. Jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 

forskerstillinger. 

d) Universitetspedagogisk basiskompetanse  

Universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO består av følgende elementer: 
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Gjennom egen undervisning/veiledning og gjennomført universitetspedagogisk 

utdanning (minimum 200 timer) skal følgende ferdigheter opparbeides og 

dokumenteres: 

• Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og 

utvikling av undervisning og veiledning 

• Kunne reflektere over egen rolle samt diskutere og begrunne egne valg i 

planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning 

• Kunne forankre sin universitetspedagogiske kompetanse i SoTL-kriterene:  

o Fokus på studentenes læring 

o En klar utvikling over tid 

o En forskende tilnærming 

o En kollegial holdning og praksis 

Søkere til stilling som førsteamanuensis som ikke kan dokumentere dette ved 
ansettelse skal pålegges å oppfylle kravene innen to år fra tiltredelse. Dersom særlig 
grunner tilsier det kan også søkere til stilling som professor som ikke fyller kravene til 
universitetspedagogisk basiskompetanse gis en toårsfrist fra tiltredelse for å oppfylle 
disse. Hovedregelen ved ansettelse i professorater er imidlertid at kravet skal være 
oppfylt på ansettelsestidspunktet. 

e) tilleggskrav for professorat 

I tillegg til kravene til vitenskapelig og universitetspedagogisk basiskompetanse som 

angitt i punkt d) stilles enkelte tilleggskrav for ansettelse i professorat.  Disse 

ferdighetene må kunne dokumenteres på ansettelsestidspunktet.  

For professorater kreves i tillegg til universitetspedagogisk basiskompetanse følgende 

dokumentert:  

• Et bredt spekter av ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og 

evaluering av undervisning  

• Bred erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på master/ph.d-nivå 

• Et bredt spekter av ferdigheter innen systematisk utviklingsarbeid knyttet til 

undervisning og veiledning 

• Innsats, ledelse og samarbeid i eget fagmiljø knyttet til arbeid med 

utdanningskvalitet  
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Søkere til stilling som professor må i tillegg dokumentere kvalifikasjoner ut over 

vanlig utførelse av arbeidsplikter i stilling på lavere nivå innen enten 

formidlingskvalifikasjoner eller kvalifikasjoner innen administrasjon og ledelse. 

Kvalifikasjoner utover grunnkravene til stillingen teller med i den samlede 

kompetansevurderingen ved rangering av kompetente søkere. Det legges særlig vekt 

på kvalifikasjoner som er nært relatert til stillingens utlysningsområde. 

f) Fremgangsmåten ved vurderingen 

I sin vurdering av søkerne skal de sakkyndige etter en første gjennomgåelse av 

søkernes kvalifikasjoner finne fram til et begrenset antall søkere som en i henhold til 

stillingsbeskrivelsen finner kvalifiserte framfor de andre. De sakkyndige skal foreta 

en grundig vurdering av kompetansen til minst tre av søkerne, dersom så mange 

søkere anses kvalifiserte. 

Den sakkyndige komiteen skal uttale seg om hva som skiller de utvalgte søkerne fra 

de øvrige. Det forutsettes derfor en kort omtale av samtlige søkere og deres 

kvalifikasjoner. En søker som trekker søknaden før den sakkyndige bedømmelsen 

foreligger vil normalt ikke bli omtalt, men omtale kan ikke fjernes med 

tilbakevirkende kraft. 

 

Komiteen skal rangere de søkerne som etter en samlet vurdering og i henhold til 

stillingsbeskrivelsen anses best kvalifiserte for stillingen. Vanligvis skal minst tre 

søkere rangeres i den rekkefølge de bør komme i betraktning når det er flere 

kvalifiserte søkere til en stilling. I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele 

bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. For ordinære professorater (ev. 

førsteamanuensisstillinger) vil, med mindre annet er angitt, vitenskapelige 

kvalifikasjoner tillegges vekt foran andre kvalifikasjoner. Utdanningsfaglige 

kvalifikasjoner vil, med mindre annet er angitt i kunngjøringsteksten, tillegges vekt 

foran kvalifikasjoner innenfor områdene formidling, administrasjon og ledelse.  

g) Praktisering av kvoteringsreglene 

Dersom flere søkere ved utvelgelsen under anses å ha tilnærmet like kvalifikasjoner 

etter at både de vitenskapelige/faglige, utdanningsfaglige og de øvrige kvalifikasjoner 

er vurdert, skal en kvinnelig søker stilles foran en mannlig. (Jf. Hovedavtalen i staten.) 
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h) Eventuell kvalifiseringsstilling 

Når det er kunngjort mulighet for kvalifiseringsperiode, skal de sakkyndige uttale seg 

om søkernes forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner for 

stillingen i løpet av perioden. Har det ikke meldt seg noen kompetent søker, skal de 

sakkyndige vurdere hvilken rekkefølge søkerne bør stilles i for en slik tidsbegrenset 

ansettelse i stillingen. Jf. § 13.  

§ 10 Kommentarer og innsyn 

1 Kommentarer fra søkere og andre 

Kopi av hele vurderingen fra de sakkyndige sendes alle søkerne personlig, også søkere 

som ikke har gått videre etter behandling av sorteringskomite, før saken tas opp til 

behandling av innstillingsmyndigheten. Også vurderingen fra eventuelle 

spesialsakkyndige skal sendes søkerne. Søkerne har på dette trinn i prosessen 

mulighet til å kommentere vurderingen, med en frist på fjorten dager. Eventuelle 

kommentarer fra søkerne vil følge saken. 

Søkerne har ikke rett til å klage over vedtaket i tilsettingssak (Jf. forvaltningsloven § 3 

andre ledd). 

For hovedstillinger kombinert med kliniske eller diagnostiske bistillinger ved 

sykehusene forelegges også kopi av søknadene og de sakkyndiges vurdering for den 

andre arbeidsgiveren til uttalelse, før saken behandles av innstillingsorganet. Dette 

skal også gjelde for bistillinger ved universitetet kombinert med andre hovedstillinger. 

2 Innsyn 

Den sakkyndige vurderingen kan sendes til interesserte på forespørsel. Dette skjer 

etter at merknadsfristen er ute. 

§ 11 Innstillingsmyndighet 

Jf. Normalregler for fakulteter og Normalregler for institutter og det enkelte fakultets 

administrasjonsreglement. 

I henhold til universitets-og høgskoleloven § 6-3 (1) foretas innstilling til 

undervisnings- og forskerstillinger på fakultetsnivå når universitetsstyret tilsetter. 

Commented [MT30]: Presisering 
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Instituttnivået, eller et eget innstillingsorgan på fakultetet*, er innstillingsmyndighet 

når fakultetet har tilsettingsmyndigheten, jf. § 14. 

For sentre under styret foretas innstilling til professorater av tverrfaglig karakter av 

innstillings- og tilsettingsmyndigheten ved det aktuelle samarbeidende fakultet, på 

grunnlag av forslag til fagfelt og stillingsbeskrivelse som er utformet av senteret. Det 

sakkyndige utvalgets bedømmelse vurderes av innstillingsmyndigheten ved senteret 

før fakultetet avgir innstilling til universitetsstyret. 

Sentre under fakultetene tilpasses tilsettingsordningene ved det enkelte fakultet. 

* ved fakulteter med flat struktur 

§ 12 Innstillingen 

1. Generelt 

Ved alle tilsettinger skal innstillingsmyndigheten grunngi sin innstilling ut fra 

helhetlige vurderinger av faglige og samfunnsmessige behov og 

kjønnssammensetningen i miljøet. Innstillingsmyndigheten skal påse at 

kvoteringsreglene blir fulgt og at andre hensyn er ivaretatt etter gjeldende lover og 

regler.  

Hovedgrunnlaget for enhver vurdering av søkere er kvalifikasjonskravene i punkt 1.1. 

til og med punkt 1.5 under § 9 Sakkyndig vurdering. Som et supplement til den 

sakkyndige vurderingen kan de ulike kvalifikasjonsområdene også vurderes gjennom 

intervju, prøveundervisning og referanseinterjvu.  

Dersom innstillingsorganet finner at bedømmelsen ikke er tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere søkerne, kan saken sendes tilbake til de sakkyndige for utfyllende 

opplysninger. Det kan skje på eget initiativ eller på grunnlag av merknader fra 

søkerne. Dette er aktuelt ved saksbehandlingsfeil eller når vesentlige opplysninger 

mangler, men bare i tilfeller der spørsmålet kan ha betydning for tilsettingssaken. En 

søker har ikke krav på å få sine merknader lagt fram for de sakkyndige. Dersom 

behovet for ytterligere opplysninger framgår allerede under saksforberedelsen, kan 

organets leder bestemme at disse skal innhentes før saken legges fram for 

innstillingsorganet.  

Commented [MT31]: Her er det en del forskjeller fra dagens 
retningslinjer, men retningslinjene er utvidet med avsnitt direkte 
hentet fra andre regelverksdokumenter som avvikles. Ser man 
regelverket samlet er det lite nytt.  
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Dersom innstillings- eller tilsettingsorganet finner at uttalelsen fra de sakkyndige 

overhodet ikke kan danne grunnlag for tilsetting, kan organet selv beslutte å starte 

helt på nytt med de sakkyndige. Dette er en løsning som bare bør brukes i helt 

spesielle tilfeller. 

Ansettelse og forlengelse av ansettelse i eksternt finansierte stillinger er betinget av at 

fakultetet kan dokumentere et klart og erkjent behov for undervisning og/eller 

forskning på det aktuelle fagområdet. 

2. Vurdering av personlig egnethet 

Som et supplement til den sakkyndige vurderingen skal de søkerne som den 

sakkyndige komiteen har rangert som de beste også vurderes med tanke på personlig 

egnethet for stillingen. Hensikten er å få utfyllende opplysninger om søkerens 

kvalifikasjoner som medarbeider, miljøskaper og i forhold til samarbeid, og hindre 

tilsettinger som etter alt å dømme kan få en negativ effekt på fagmiljøet. Den enkelte 

søkers egenskaper i forhold til dette skal derfor vurderes og omtales. Som hovedregel 

skal det innkalles til intervju.  

Så langt som mulig skal personlig egnethet dokumenteres. Dette kan for eksempel 

skje gjennom referanseintervjuer, attester, tildelingsbrev og prosjektrapporter, 

gjennom prøveundervisning, og det kan demonstreres gjennom intervju. Det er i den 

sammenheng viktig at en under intervju og referanseintervju stiller konkrete, 

etterprøvbare spørsmål. 

Det er særlig to viktige prinsipper å ta hensyn til når det gjelder vurdering av 

personlig egnethet for en stilling: 

1. Egenskaper som vektlegges må ha relevans for arbeidet som skal utføres. 

Graden av relevans vil igjen være avgjørende for i hvilken grad 

egenskapene kan vektlegges. 

2. Hvis en vektlegger noe hos en av søkerne som vurderes, er en forpliktet 

til også å vurdere dette ved de andre søkerne. 

Innstillingsmyndigheten eller den som bemyndiges oppnevner en faglig representativ 

intervjukomite på tre til fem personer til å foreta intervjuet, og kan videre bestemme 

at det skal gjennomføres prøveundervisning eller andre prøver.  
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Der fakultetet er tilsettende organ oppnevner instituttleder en komité som normalt 

skal bestå av instituttleder/stedfortreder for denne, én vitenskapelig tilsatt og én 

studentrepresentant. Dersom fakultetet skal innstille, oppnevner dekanen en komité 

som normalt skal bestå av dekanen/stedfortreder for denne, 

instituttleder/stedfortreder for denne og én studentrepresentant. Dersom stillingen 

ikke er en undervisningsstilling, bør studentrepresentanten kunne erstattes av et 

annet medlem. Komiteen kan suppleres. 

2.1 Intervju  

Intervju er et sentralt verktøy for å vurdere søkerens personlige egnethet. Intervjuet 

kan også brukes til nærmere avklaring av søkerens utdanningsfaglige kompetanse og 

videre forskningsplaner. Arbeidsgiver har på sin side ansvar for å klargjøre overfor 

søkerne eventuelle spesielle betingelser og andre forhold som er knyttet til stillingen. 

Intervjukomitéen gjennomfører samtale med søkere og innhenter referanser, og 

utarbeider et kortfattet dokument som inngår som saksgrunnlag når det skal gis 

innstilling. I sin oppsummering av intervjuet må komiteen søke å holde fra hverandre 

konkrete (fakta)opplysninger om og fra søker og de kompetanse- og 

egnethetsvurderinger som gjøres etter intervjuet. Se eksempel på intervjuguide. 

2.2 Referanseintervju 

Referanseintervjuer brukes for å kontrollere de opplysninger som har blitt gitt om 

tidligere arbeidsforhold og de inntrykk en har dannet seg av søkeren. Normalt vil det 

være aktuelt å kontakte tidligere og nåværende arbeidsgivere. Kun personer som 

søkeren oppgir som referanser bør kontaktes. Søkeren kan imidlertid bli bedt om å 

oppgi supplerende referanser fra andre arbeidsforhold. Se eksempel på guide for 

referanseintervju. 

2.3. Prøveundervisning 

Hensikten med prøveundervisning er å dokumentere evne til å formidle 

forskningsbasert kunnskap tilpasset den relevante målgruppen. Prøveundervisning  

kan også gi bidrag til vurdering av personlig egnethet, eksempelvis gjennom å 

observere interaksjon mellom søkeren og studenter, eller til å vurdere søkerens 

digitale kompetanse gjennom bruk av ulike digitale læringsformer og 

læringsteknologier 

3. Innstilling av leder for SFF/SFI uten kunngjøring 

Commented [MT33]: Presisering. 

Commented [MT34]: Erstatter begrepet prøveforelesning for å 
åpne for at søkere kan prøves i ulike undervisningsformer.  
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Når en professor har vært sentral nøkkelperson for å få SFF eller SFI til sitt område, 

vil kravene for ansettelse uten kunngjøring normalt være oppfylt. Relevante avsnitt av 

søknaden i forbindelse med godkjenningen av senteret tjener som dokumentasjon og 

legges ved saken. Det samme gjelder forlengelse uten kunngjøring hvis oppgavene 

fortsetter uendret utover første periode. 

Det gjennomføres en oppstartsamtale med oppdragsgiver (dekan/instituttleder) i 

forbindelse med tilsettingen for å avklare pliktene i tilsettingen. 

4. Rangering 

Vanligvis skal tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning, når 

det er flere kvalifiserte søkere til en stilling. 

Det skal gis en begrunnelse for rekkefølgen de innstilte søkerne er satt opp i. 

Er det dissens i innstillingsorganet, skal de forskjellige standpunkter begrunnes og 

protokoll som viser stemmegivningen følge saken. 

Det skal gis en skriftlig uttalelse om innstilte søkeres kvalifikasjoner og egnethet for 

stillingen på bakgrunn av 

• kunngjøringsteksten og stillingsbeskrivelsen 

• de sakkyndiges vurdering 

• vurdering av prøveundervisning 

• referat fra eventuelle intervjuer og innhentede referanser om personlig 

egnethet for stillingen 

Innstillingsorganet må dermed vekte resultatet av de ulike vurderingene opp mot 

hverandre i den endelige rangeringen.  Selv om samme hovedregel om vekting av 

kvalifikasjoner legges til grunn, jf. § 9 f, kan en samlet helhetsvurdering gjøre at 

innstillingsorganet kommer til en annen rangering enn sakkyndig komite.  

5. Unntak fra offentlighet 

Innstillingsmyndighetens innstilling til tilsettingsmyndigheten er unntatt offentlighet 

i henhold til offentleglova § 25. Bestemmelsene om unntak fra offentlighet for 

innstillingsmyndighetens innstilling til tilsettingsorganet er ikke til hinder for å 

praktisere meroffentlighet etter nærmere avtale når det måtte være ønskelig. 

Commented [MT35]: Presisering.  
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Vurderinger av personlig egnethet for stillingen må imidlertid unntas fra offentlighet. 

Søkers rett til innsyn går fram av forskrift til forvaltningsloven kapittel 5. 

§ 13 Tidsbegrenset ansettelse    

Dersom det ikke har meldt seg noen kompetent søker, kan innstillingsmyndigheten 

foreslå tidsbegrenset ansettelse i stillingen i henhold til universitets- og 

høgskoleloven § 6-5 (1). Denne muligheten må ha vært nevnt i kunngjøringen. 

Vedkommende har krav på å bli tilsatt i stillingen dersom hun/han har oppnådd å 

kvalifisere seg. Det er en forutsetning at forholdene legges til rette slik at 

vedkommende får mulighet til å kvalifisere seg for stillingen i løpet av perioden.  

Dersom det er helt nødvendig å foreta ansettelse på grunn av 

undervisningssituasjonen og det ikke har vært mulig å få søkere på grunnlag av 

universitets- og høgskoleloven § 6-5, kan det ansettes midlertidig i en lavere stilling 

vedkommende er kvalifisert for i henhold til universitets- og høgskoleloven § 6-5 (2). 

§ 14 Tilsettingsmyndighet 

1. Generelt 

Tilsettingsorganet avgjør i siste instans hvilken søker blant de innstilte som er best 

kvalifisert for stillingen på grunnlag av innstillingen og kravene i kunngjøringen. 

Når universitetsstyret ikke skal tilsette, foretas ansettelse i undervisnings- og 

forskerstillinger av fakultetene. 

Et eget sentralt tilsettingsorgan tilsetter for enheter uten fakultetstilknytning når 

fakultetet har innstillingsmyndigheten. 

Tilsettingsmyndigheten har ansvar for å vurdere likestillingsaspektet ved tilsettingen. 

Dekanen eller instituttlederen eller den som bemyndiges kan etter innstilling fra 

innstillingsmyndigheten selv foreta ansettelse i arbeidsforhold med kortere varighet 

enn ett år og arbeidsforhold med kortere arbeidstid enn 15 timer ukentlig. 

2. Forlengelser på fullmakt 

Det åpnes for at forlengelser av professor II og førsteamanuensis II/førsteamanuensis 

20 prosent stilling kan foretas av dekan på fullmakt fra 
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fakultetsstyret.  Forutsetningen er at de samme kravene som lå til grunn for den 

opprinnelige tilsettingen er oppfylt, både ved ansettelse med og uten kunngjøring. 

3. Professorater, professoropprykk og dosentopprykk 

Det er vedtatt en betinget (delvis) delegering av tilsettingsmyndigheten for 

professorater fra universitetsstyret og styrets tilsettingsutvalg til fakultetene. 

Godkjenning av opprykk til professor og ansettelse og opprykk til dosent er i sin 

helhet delegert til fakultetene. 

a) Saker som er delegert til fakultetene 

1. Kunngjøringer, med unntak av SKO 1404 professor for faglig ledelse 

2. Ansettelse av professor I (SKO 1013) med kunngjøring 

3. Ansettelse av professor II med og uten kunngjøring 

4. Forlengelser av professor II 

5. Opprykk til professor og avslag på søknad om opprykk til professor 

Ansettelse i slike stillinger foretas av et organ (styre, tilsettingsutvalg eller lignende, 

ikke av enkeltperson). 

Kopi av protokoll med tilsettings- og opprykksvedtak sendes sekretariatet for 

universitetsstyrets tilsettingsutvalg dersom protokollen ikke er tilgjengelig på nettet. 

b) Saker som skal behandles av TU 

1. Kunngjøring av professor for faglig ledelse (SKO 1404) 

2. Ansettelse av professor for faglig ledelse (SKO 1404) 

3. Ansettelse i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring ("kallelser") 

4. Andre saker som dekanen eller et innstillings- eller tilsettingsorgan på 

fakultetet ønsker å forelegge TU. 

c) TUs tilsynsfunksjon for øvrig 

1. I saker som er delegert til fakultet og hvor én eller flere av søkerne 

kommer med en begrunnet innsigelse til saksbehandlingen, skal TU 

automatisk og uten ugrunnet opphold få tilsendt kopi av søkerens 

merknader samt en orientering om fakultetets behandling av denne. TU 
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vil på dette grunnlaget avgjøre om det vil ta saken opp til behandling. 

Merknader som er avklart med søkeren trenger ikke oversendes til TU.  

2. Rektor kan kreve å få en hvilken som helst tilsettingssak fremmet for TU. 

TUs tilsynsrolle som kontrollorgan i innstillings- og tilsettingsprosessen for 

delegerte saker gjelder både før og etter at tilsettingsvedtak er fattet i de aktuelle 

enkeltsakene. For å unngå unødige forsinkelser bør innsigelser som ønskes fremmet 

til TU oversendes snarest etter ta merknadsprosedyren er gjennomført og så langt 

det er mulig før ansettelsesvedtak er fattet.  

§ 15 Tilsettingen 

Tilsettingen foretas på grunnlag av innstillingen. 

Tilsettingsmyndigheten kan på samme måte som innstillingsmyndigheten bestemme 

at det skal gjennomføres intervju og/eller prøveundervisning. 

§ 16 Klage og omgjøring av vedtak 

Vedtak om ansettelse kan ikke påklages etter forvaltningsloven og er også unntatt fra 

reglene om begrunnelse og omgjøring etter samme lov, jf. § 3 andre avsnitt andre 

setning i forvaltningsloven. 

 Et vedtak i en tilsettingssak kan likevel omgjøres om vilkårene etter § 35 i 

forvaltningsloven er oppfylt og organet har bestemt at nevnte paragraf kommer til 

anvendelse. Omgjøring kan for eksempel skje om vedkommende ikke er underrettet 

om vedtaket eller hvis vedtaket lider av slike feil at det må anses ugyldig. Omgjøring 

før søker er underrettet kan være hensiktsmessig for eksempel i tilfeller hvor det 

framkommer avgjørende nye opplysninger etter at vedtaket er truffet. Et vedtak kan 

for eksempel være ugyldig om det er begått slike saksbehandlingsfeil at det er grunn 

til å tro at vedtaket hadde blitt et annet om feilene ikke var begått. 

§ 17 Gyldighet 

Disse reglene trådte i kraft fra 17. mars 2005 og 30. april 2005, med senere endringer, 

senest etter vedtak i universitetsstyret 3. desember 2019. 
 

Commented [MT37]: Nytt her, klippet inn fra tidligere 
merknader til reglene.  
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Veiledning for søkere og medlemmer 
av bedømmelseskomiteer om 
dokumentasjon, vurdering og 
vektlegging av kvalifikasjoner  
Del 1 Kompetanseprofil 
Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det vedtatt en kompetanseprofil som tar sikte på å 
vise bredden i den type kvalifikasjoner som skal vurderes ved ansettelse i 
vitenskapelige stillinger og klargjøre vektleggingen på de ulike typene av 
kvalifikasjoner som inngår i denne profilen. 

Hensikten med denne kompetanseprofilen er 

• å understreke at UiO er avhengig av at institusjonens vitenskapelige 
personale har kvalifikasjoner for det brede spekter av virksomhet som 
kreves av et universitet, 

• at dette kommer til uttrykk i de kriterier som legges til grunn ved vurdering 
av dem som tilsettes i slike stillinger og 

• at den enkelte tilsatte får uttelling for den innsats de legger ned og de 
resultater de oppnår i hele bredden av sin virksomhet ved universitetet. 

1.1 Kompetanseområder som skal vurderes ved 
ansettelse/opprykk 
Nedenfor er angitt de seks områdene der UiO etterspør kvalifikasjoner ved søknad 
på en vitenskapelig stilling:  

• Vitenskapelige kvalifikasjoner  

• Andre faglige kvalifikasjoner  

• Utdanningsfaglige kvalifikasjoner  

• Formidlingskvalifikasjoner  

Commented [MT1]: Generell kommentar til endringer her: at vi 
ikke lenger inndeler kvalifikasjonene i hovedområder, samt 
integrering av Utdypende veiledning for bedømmelseskomite, har 
medført noen endringer i strukturen på dette dokumentet, og det 
kan være vanskeligere å sammenligne med dagens veiledning. 

Commented [MT2]: Språkbruk er harmonisert mer regler for 
ansettelse 
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• Kvalifikasjoner innen ledelse og administrasjon  

• Personlige kvalifikasjoner  

Innen hvert kvalifikasjonsområde er det i Regler for ansettelse i professorater og 
førsteamanuensisstillinger § 9 b angitt underpunkter ment som eksemplifisering og 
presisering av hvilke kvalifikasjoner som er aktuelle innen vedkommende område. 
Utgangspunktet for Regler for ansettelse i professorater og 
førsteamanuensisstillinger ved UiO er de generelle kriteriene for ansettelse i kapittel 
1 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
(lovdata.no). I forskriftens kapittel 2 (opprykksreglene) (lovdata.no) fastsettes det at 
kriteriene i kapittel 1 skal brukes ved vurdering av kompetanseopprykk. 

1.1.1 Ved ansettelse  

Ved rangering av søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes 
eksplisitt. Den sakkyndige komiteen vurderer normalt de første fem områdene, mens 
personlige kvalifikasjoner primært vurderes gjennom intervju og referanseintervju. 
Prøveundervisning kan tas i bruk for å vurdere søkerens utdanningsfaglige 
kvalifikasjoner. 

1.1.2 Ved opprykk 

Ved kompetanseopprykk foretas vurderingen primært ut i fra vitenskapelige, andre 
faglige og utdanningsfaglige kvalifikasjoner. Det som skal vurderes er om søkeren 
oppfyller de vitenskapelige/faglige og de utdanningsfaglige kvalifikasjonene som 
kreves for å være professorkompetent, eller tilsvarende for de øvrige 
stillingskategoriene. Kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse kan 
telle positivt, mens personlige kvalifikasjoner ikke vurderes ved opprykk.  

1.2 Basiskompetanser 
Ved UiO er det innført krav om at personer som tilsettes i faste vitenskapelige 
stillinger skal dokumentere to typer basiskompetanse. ’Kompetanse’ brukes her om 
den formelle erklæringen om at vedkommende tilfredsstiller gjeldende krav til et 
stillingsnivå. Kvalifikasjoner brukes om de reelle kvalifikasjoner vedkommende har på 
ulike områder. 

• Vitenskapelig basiskompetanse 

• Universitetspedagogisk basiskompetanse 

V-sak 6 - side 39 av 64

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129#KAPITTEL_2


Begrensninger i basiskompetansen innen ett av disse kvalifikasjonsområdene kan 
ikke kompenseres ved kvalifikasjoner ut over basiskompetansen på det andre 
området.  

Ved ansettelse i stilling som professor er det i tillegg til de to basiskompetansene stilt 
krav om at søkeren dokumenterer kvalifikasjoner ut over vanlig utførelse av 
arbeidsplikter på førsteamanuensisnivå innenfor enten formidlingskvalifikasjoner eller 
kvalifikasjoner innenfor administrasjon og ledelse. ”Ut over” vil i denne 
sammenhengen dels vise til at omfanget av slik virksomhet er større enn det som 
anses vanlig for mellomgruppestillinger i fagmiljøet og dels at kvaliteten av 
virksomheten og resultatene av den er klart høyere enn vanlig. Denne vurderingen vil 
måtte baseres på et visst skjønn og et kjennskap til det fagmiljøet stillingen er knyttet 
til. 

Vitenskapelig basiskompetanse 

Førsteamanuensis: Doktorgrad eller tilsvarende. 

Professor: Betydelig vitenskapelig produksjon ut over 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. Det grunnleggende kravet for å kunne tilkjennes kompetanse 
for professorat er dokumenterte vitenskapelige / kunstneriske kvalifikasjoner på nivå 
med internasjonal og nasjonal standard for professorat i det aktuelle fagområdet. 

Universitetspedagogisk basiskompetanse  

Universitetspedagogisk basiskompetanse består av følgende elementer: 

Gjennom egen undervisning/veiledning og gjennomført universitetspedagogisk 
utdanning (minimum 200 timer) skal følgende ferdigheter opparbeides og 
dokumenteres: 

• Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og 
utvikling av undervisning og veiledning 

Commented [MT3]: Samme endring som i andre dokumenter 
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• Kunne reflektere over egen rolle samt diskutere og begrunne egne valg i 
planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning 

• Kunne forankre sin universitetspedagogiske kompetanse i SoTL-kriterene:  
o Fokus på studentenes læring 
o En klar utvikling over tid 
o En forskende tilnærming 
o En kollegial holdning og praksis 

Hvordan universitetspedagogisk kompetanse kan forankres i SoTL-kriteriene er 
nærmere beskrevet i pkt. 2.2. 

Med «grunnleggende ferdigheter» menes at den enkelte kan ta i bruk de mest 
vanlige undervisnings- og veiledningsformer og har de ferdigheter som kreves for 
god planlegging og nødvendig videre utvikling, samt at man forstår, begrunner og 
vurder sin undervisning med utgangspunkt i egne og andres erfaringer, gjerne med 
referanse til relevant forskning. 

e) Tilleggskrav for professor 

Alle søkere må fylle kravene til vitenskapelig og universitetspedagogisk 
basiskompetanse slik som angitt under punktene c) og d). 

For professorater kreves i tillegg til universitetspedagogisk basiskompetanse som 
beskrevet ovenfor følgende dokumentert:  

• Et bredt spekter av ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering 
av undervisning  

• Bred erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på master/ph.d-nivå 
• Et bredt spekter av ferdigheter innen systematisk utviklingsarbeid knyttet til 

undervisning og veiledning 
• Innsats, ledelse og samarbeid i eget fagmiljø knyttet til arbeid med 

utdanningskvalitet  

Et «bredt spekter av ferdigheter» tilsier både et større omfang og et høyere nivå av 
ferdigheter enn «grunnleggende kompetanse». Spekteret av ferdigheter må imidlertid 
sees i lys av oppgavene som er tilgjengelige over tid i det fagmiljøet der man er 
ansatt. Søkere til stilling som professor må i tillegg dokumentere kvalifikasjoner ut 
over vanlig utførelse av arbeidsplikter i stilling på lavere nivå innen enten 
formidlingskvalifikasjoner eller kvalifikasjoner innen administrasjon og ledelse. 

Del 2 For søkere - utforming av søknad og 
dokumentasjon 

Commented [MT4]: Utdypning av «grunnleggende ferdigheter) 

Commented [MT5]: Samme endring som i andre dokumenter 

Commented [MT6]: Utdypning av «bredt spekter av 
ferdigheter» 

V-sak 6 - side 41 av 64



2.1 Utforming av søknad 
En søknad på en vitenskapelig stilling vil normalt inneholde følgende deler: 

• En søknad som redegjør for søkerens utdanning og praksis samt en 
begrunnelse for å søke stillingen 

• Kopier av vitnemål og attester som dokumenterer dette. 

• En CV som mer detaljert viser hva søkerne har av utdanning og hva 
vedkommende har arbeidet med. «Andre faglige kvalifikasjoner» omtales 
her og dokumenteres enten ved vitnemål / attester (se ovenfor) eller 
gjennom faglige publikasjoner (se nedenfor) 

• En liste over vitenskapelige / faglige publikasjoner 

• Et utvalg av et (begrenset) antall av disse publikasjonene som søkerne 
mener på best mulig måte dokumenterer deres vitenskapelige / faglige 
kvalifikasjoner. Antallet vil vanligvis være angitt i utlysningen.  

• Eventuelle prosjektbeskrivelser mv. som dokumenterer 
forskningsplanlegging, forskningsledelse og miljøskapende arbeid innen 
forskning, erklæringer om spesialistkompetanse, refereevirksomhet etc. 
og oversikt over vurderingsarbeid 

• En pedagogisk mappe, som gir en samlet og systematisk framstilling av 
søkerens utdanningsfaglige kompetanse 

• Omtale og dokumentasjon av kvalifikasjoner innenfor formidling, 
administrasjon og ledelse 

 

2.2 Generelt om dokumentasjon av ulike kvalifikasjoner 
Det er søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner på de områder som 
reglene krever på en måte som gjør det mulig for bedømmelseskomiteen å treffe 
korrekte beslutninger om vedkommendes kompetanse.  

Vurderingen av de ulike kvalifikasjonsområdene skal bygge på en dokumentasjon 
som gjør det mulig å ta stilling til kvaliteten i dem. Under følger en nærmere 
beskrivelse med eksempler på hva som kan omfattes av de ulike 
kvalifikasjonsområdene. Det er lagt vekt på å formulere eksemplene slik at de dreier 
seg om aktiviteter og resultater av slike kvalifikasjoner og ikke om «evner» eller 
«forutsetninger». Dette er i tråd med praksis ved vurdering av vitenskapelige 
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kvalifikasjoner, der det også er resultatene av kvalifikasjonene som legges til grunn 
ved vurderingen.  

Det kan være hensiktsmessig å bygge opp dokumentasjon av egne kvalifikasjoner på 
følgende måte:  

• Beskrivelser av virksomhet og resultater 

• Dokumentasjon som eksemplifiserer og støtter beskrivelsene og 

• Refleksjon over ens virksomhet og kvalifikasjoner 

Man bør søke å synliggjøre frem hva en har gjort, hvorfor en har arbeidet slik og 
hvilke resultater en mener det har gitt. 

Beskrivelse, dokumentasjon og refleksjon bør vise hva man har gjort og oppnådd på 
de ulike områdene, samt kvalitet, utvikling og bredde i virksomhet og resultater. Det 
vil også være naturlig ved en søknad på stilling ved UiO at en forsøker å relatere sine 
kvalifikasjoner til institusjonens forpliktelser på de aktuelle områdene. 

2.2.1 Andre faglige kvalifikasjoner 

Spesialistkompetanse i tråd med etablerte spesialistordninger på fagområdet 

(eksempelvis innen medisin og odontologi), kliniske kvalifikasjoner, museumsarbeid, 
kvalifikasjoner for annen profesjonell virksomhet. Punktet tar sikte på kvalifikasjoner 
en har tilegnet seg som profesjonell yrkesutøver på ulike områder (medisin, 
odontologi, psykologi, jus, undervisning, IKT, journalistikk, film, musikk osv.). Det er 
hensikten at formuleringen ikke skal tolkes innskrenkende på annen måte enn at det 
skal dreie seg om kvalifikasjoner som kan være relevante for arbeid i den stillingen 
en søker. Legg merke til at det i merknaden er klargjort at det også kan dreie seg om 
kunstnerisk virksomhet, der dette er relevant. 

Vurderingsarbeid ved ansettelser og bedømmelse for grader. Dette er virksomhet der 
dyktige fagfolk gjerne blir benyttet og som derfor indikerer faglig kvalifikasjon. Gi 
gjerne en oversikt over slik virksomhet og eksemplifiser med (anonymisert eksempel). 

Virksomhet som referee / anmelder i faglige / vitenskapelige tidsskrifter. Gjelder også 
redaktørvirksomhet eller medvirkning i redaksjonsgruppe eller lignende. Beskriv, 
dokumentér ved kopier fra tidsskrift-forsider og/eller eksemplifiserende referee-
uttalelser eller anmeldelser. 

Fagbøker, utstillinger og kataloger. Her kan det dreie seg om trykt materiell og 
utstillinger i tradisjonell forstand, men også om digitale versjoner av slike. Det kan 
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også være aktuelt å vise til (og eksemplifisere) databaser, programvare eller lignende 
digitale produkter en har utviklet eller medvirket til. Disse vil ofte kunne gjøres 
tilgjengelig for bedømmerne via henvisninger til nettadresser der de finnes. 

Bidrag til innovasjoner basert på forskning og faglig utviklingsarbeid. Bidrag til 
utvikling av nyskapinger av ulik art som tas i bruk i samfunnet, herunder oppfinnelser, 
patenter, programmer, modeller o.l. 

2.2.2 Utdanningsfaglige kvalifikasjoner 

Det anbefales at utdanningsfaglige kvalifikasjoner dokumenteres systematisk 
gjennom en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe bør inneholde følgende 
elementer:  

• En «utdanningsfaglig CV», som angir en kortfattet beskrivelse av søkerens 
erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av 
undervisning og veiledning, herunder omfang og nivå 

• Dokumentasjon på påberopte forhold 
• Egenrefleksjon knyttet til egen rolle som underviser, samt diskusjon og 

begrunnelse for egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av 
undervisning og veiledning 

Den pedagogiske mappen bør ikke være for omfattende, og som hovedregel vil et 
omfang tilsvarende 3-6 sider pluss vedlagt dokumentasjon være tilstrekkelig. Dersom 
det er angitt et annet krav til omfang i kunngjøringsteksten vil dette kravet være 
gjeldende. Også vedleggene bør begrenses til å dekke de mest sentrale punktene 
med representative eksempler.   

UiO vurderer utdanningsfaglige kvalifikasjoner basert på kriterier knyttet til Scolarship 
of Teaching and learning, SoTL:  

o Fokus på studentenes læring 
o En klar utvikling over tid 
o En forskende tilnærming 
o En kollegial holdning og praksis 

Det forventes at søkere knytter egne erfaringer og refleksjoner til disse kriteriene. 

Et fokus på studentenes læring kan for eksempel dokumenteres ved at søker 
redegjør for hvordan studenters læringsprosesser antas å utspille seg innenfor et gitt 
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fagområde, og deretter knytter disse antagelsene til egen praksis. Det kan også 
dokumenteres ved at man systematisk diskuterer sammenhengene mellom eget 
undervisningsdesign og implikasjoner for studentenes læring. Videre vil det kunne 
komme til uttrykk gjennom dokumentasjon av søkerens aktive og bevisste arbeid 
med utviklingen av egen undervisning der bruken av studentenes evaluering av 
undervisningen inngår på en systematisk og konstruktiv måte.  

En klar utvikling over tid kan for eksempel komme til uttrykk gjennom beskrivelser av 
og begrunnelse for hvordan søkerens egen undervisningspraksis har utviklet seg, og 
hvilke prinsipper, refleksjoner og praktiske erfaringer som har vært sentrale for denne 
utviklingen.  

En forskende tilnærming kan for eksempel dokumenteres gjennom beskrivelse av i 
hvilken grad søkeren er opptatt av systematisk å studere hvordan egen undervisning 
eller grunnenhetens studietilbud fungerer, hvorfor det fungerer slik og hva  som kan 
gjøres innenfor eksisterende rammer for å skape optimale læringsmulihgeter for 
studentene. I en slik refleksjon kanman også trekke på forskningsbasert kunnskap 
om for eksempel læring og undervisning i høyere utdanning generelt eller på eget 
fagområde spesielt.  

En kollegial holdning og praksis kan eksempelvis dokumenteres gjennom 
beskrivelser av kollegialt samarbeid knyttet til undervisningsobservasjon/veiledning, 
kollektive utviklingsprosesser knyttet til revisjon av emner eller programmer, eller mer 
uformelle interaksjoner med kolleger knyttet til undervisning og veiledning. Her vil det 
for eksempel være mulig å vektlegge eget bidrag til et bredere fagmiljø, eller illustrere 
hvordan man trekker på kollegers erfaring og ekspertise i utvikling av egen 
undervisningskompetanse.  
 

Den følgende liste angir både dokumentasjonsområder og -måter som kan benyttes 
for å dokumentere utdanningsfaglige kvalifikasjoner. Det understrekes at listen har 
mange punkter fordi den skal eksemplifisere muligheter for dokumentasjon, ikke fordi 
hvert enkelt punkt skal dekkes. Vurderingen skal foretas på et helhetlig grunnlag. 

Universitetspedagogisk utdanning. Godkjent utdanning svarende til - og eventuelt ut 
over – kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse – skal omtales. Annen 
utdanning med pedagogisk relevans kan også tas med. Det er viktig å få frem 
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om/hvordan slik utdanning har ført til resultater i form av styrket / endret forståelse og 
praksis som universitetslærer. 

Eksempler på dokumentasjon: Vitnemål, kursbevis, oppgaver eller rapporter fra slik 
utdanning. 

Utdanningsfaglig virksomhet: Søkerens eget arbeid med planlegging, vurdering og 
utvikling av egne undervisningsopplegg. Undervisning, veiledning, eksamensarbeid, 
utdanningsledelse, utvikling / utprøving av ulike former for læremidler (digitale 
læringsressurser og læringsomgivelser, kompendier, fleksible læreprogrammer etc.), 
utvikling av nye undervisningsformer, aktiv bruk av IT-kompetanse i utdanning og 
evaluering. Det er viktig å få frem variasjoner i undervisningsform, kvalitet og utvikling 
av virksomheten, ikke bare omfang. Arbeid med planlegging, evaluering og endring 
på disse områdene og begrunnelser for arbeidsmåten bør omtales. Arbeid med 
løpende evaluering av egen undervisning (med hjelp av kolleger, studenter o.a.) bør 
omtales. Resultater av slik evaluering (oppsummert og med konkrete eksempler som 
vedlegg) bør inngå, gjerne med vekt på konsekvenser av evalueringen for videre 
arbeid. Om en har medvirket i evalueringer av utdanninger / utdanningskvalitet ved 
egen eller andre institusjoner, bør dette kommenteres og dokumenteres.  

Eksempler på dokumentasjon: Eksempler på kursplaner, kursbeskrivelser, 
eksamensoppgaver m.v. som søkeren har vært ansvarlig for. Eventuelle 
tjenesteuttalelser. Eksempler på hvordan studentevalueringer har blitt brukt i eget 
fagmiljø over tid som ressurs i undervisningsplaner og gjennomføring.  

Administrasjon av utdanning, deltagelse i utrednings- og utviklingsarbeid. Deltaking i 
styrer, komitéer, utvalg, foreninger, redaksjonsgrupper o.l. som har med studier og 
undervisning å gjøre. Arbeid med studiekvalitet og bidrag til utvikling av et aktivt 
digitalt læringsmiljø. Studieplanutvikling/revisjon, prosjekter en har initiert / ledet / 
medvirket i og som har til hensikt å utvikle, forbedre og digitalisere egen eller 
institusjonens pedagogiske virksomhet gjennom forsøk, evaluering og 
forskningspregete tiltak som gjerne er rapportert. Det er viktig å få frem hvorfor 
arbeidet ble igangsatt og hva det førte til. Deltaking i pedagogisk forsknings-, forsøks- 
eller utviklingsarbeid og/eller innsats i felles pedagogisk kompetanseoppbygging 
innen eget fagmiljø, bør dokumenteres. 
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Eksempler på dokumentasjon: Redegjørelse for forsøk/utviklingsarbeid. Eksempler 
på evaluering og hvordan videreutvikling har skjedd på grunnlag av slik evaluering. 
Oppnevning, rapporter, innstillinger, tidsskrifter. 

Utvikling av læremidler, herunder digitale læringsressurser. Dokumentasjonen bør 
konsentreres om læremidler som er lagt opp for å være til hjelp i brukernes læring 
mer enn om fagbøker (som benyttes som lærebøker). Hvis søkeren har stor 
produksjon av lærebøker og læremidler, legges det bare ved et representativt utvalg 
sammen med en oversiktsliste. 

Eksempler på dokumentasjon: Lærebøker, kompendier, oppgavesamlinger, 
illustrasjonsmateriell/modeller, videomateriell, studieveiledninger, 
populærvitenskapelige læremidler, oversikt (med lenke) av nettressurser du har 
utviklet eller medvirket til utviklingen av: for eksempel blogg, diagnostiske tester, 
MOOCs osv.  

Deltakelse / medvirkning på konferanser mv. av pedagogisk eller fagdidaktiske art 
eller som forfatter / referee / redaksjonsmedarbeider i fagdidaktiske tidsskrifter. I 
denne sammenhengen kan det være aktuelt å omtale eventuelle publikasjoner av 
pedagogisk eller fagdidaktisk karakter eller gjesteforelesninger om slike emner som 
en har holdt ved andre institusjoner. 

Har en fått priser eller andre påskjønnelser for deler av sin utdanningsfaglige 
virksomhet, bør disse omtales og begrunnelser som måtte følge med skal 
dokumenteres. 

I refleksjonen omkring det som beskrives og dokumenteres er det viktig å klargjøre 
hvordan en tenker omkring sin egen – og institusjonens – undervisningsfaglige 
virksomhet, hvordan en ser på læring, undervisning, studenter osv. på en måte som 
kan bidra til å forklare og begrunne den måten virksomheten har vært drevet og 
utviklet på i den kontekst en har arbeidet. Refleksjonen bør dekke SoTL-kriteriene, 
men vektingen mellom de fire kriteriene kan variere ut i fra stillingens nivå og 
funksjoner. Det er vanlig å redegjøre kort om ens eget læringssyn. Det vil også være 
naturlig at en redegjør for i hvilken grad en arbeider alene eller samarbeider med 
andre i denne delen av sitt arbeid – og hvorfor. Av særlig interesse for den 
grunnenheten en skal arbeide ved, vil være hvilke planer en har for videreutvikling av 
sin utdanningsfaglige virksomhet og kvalifikasjonene for denne og hvilke 
utviklingsområder en ser for seg selv på dette feltet. 
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2.2.3 Formidlingskvalifikasjoner 

Utdanning for utadrettet virksomhet (kurs i forskningsformidling, mediekontakt, 
forskningsjournalistikk mv.), skal omtales her. Det er også viktig å omtale hvilke 
konsekvenser utdanningen har hatt for ens videre arbeid på dette området. 

Typer, omfang, og hyppighet av slik formidling bør omtales og eksempler vedlegges. 
Det dreier seg her om formidling ut over eget fagmiljø, dvs. til grupper som selv ikke 
er fagkyndige på området. Dette kan – avhengig av fagfelt – foregå på ulike måter 
f.eks. gjennom bøker, artikler, intervjuer, medvirkning i media, utstillinger, ’åpne 
dager’ m.v. både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

I enkelte fag vil faglig eller skjønnlitterært oversettelsesarbeid falle inn under dette 
punktet. I andre fag kan kunstnerisk utøvelse også være aktuelt. 

Medvirkning i aktuell offentlig debatt og bidrag til belysning av saker som står sentralt 
i mediebildet – eller bidrag til å sette viktige saker på dagsordenen – er 
betydningsfulle bidrag i universitetets utadrettede virksomhet, og skal omtales og 
dokumenteres. 

Det kan også være naturlig her å dokumentere ens medvirkning i (eller ledelse av) 
offentlig utredningsarbeid der en inngår som fagperson. Det samme gjelder ens 
faglige medvirkning i frivillige organisasjoners arbeid. 

Har en fått priser eller andre påskjønnelser for deler av sin utadrettede virksomhet, 
skal disse selvsagt omtales og begrunnelser som måtte følge med skal 
dokumenteres. 

Refleksjonen på dette området bør dokumentere ens egen forståelse av dette 
arbeidets art og betydning, hvordan en arbeider med det og hvorfor en arbeider slik 
og hvilke erfaringer en har gjort gjennom denne delen av sitt arbeid som 
vitenskapelig tilsatt. Det vil også være av betydning å redegjøre for videre planer på 
dette området og for hvordan en tenker seg å utvikle sin kompetanse på dette feltet. 

2.2.4 Kvalifikasjoner innenfor ledelse og administrasjon 

Utdanning for ledelsesoppgaver, spesielt innen høyere utdanning og forskning, enten 
det gjelder formelle utdanningsenheter eller mer kortvarige kurs, skal omtales og 
dokumenteres her. Det er viktig at konsekvenser av slik utdanning for ens arbeid med 
ledelse og forvaltning blir trukket frem. 
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Praksis i funksjoner som innebærer ledelse: leder av enhet, representant i 
styringsorgan, arbeid i stilling/funksjon som medfører ledelse av en sektor av 
enhetens virksomhet (f.eks. leder av studieprogram), ledelse av eller medvirkning i 
arbeidsgrupper og tilsvarende oppgaver utenfor høyere utdanning skal omtales. Det 
er viktig at en klargjør egen rolle, oppgaver og resultater av slikt arbeid 

Refleksjonen over denne typen virksomhet bør knyttes til hvordan en ser sin egen 
rolle og ansvar i denne delen av sitt arbeid som vitenskapelig tilsatt, hvilke erfaringer 
en har gjort som resultat av det arbeidet en har deltatt i, hva som har vært ens 
intensjoner i slik arbeid, hvordan en har forsøkt å realisere disse og hva en mener å 
ha oppnådd. Av spesiell interesse vil være hvordan en ønsker å forholde seg til slike 
ledelsesoppgaver i fremtiden og hvordan en vil videreutvikle sine kvalifikasjoner for 
dem. 

Del 3 For bedømmelseskomite - vurdering og vekting av 
kvalifikasjoner 

3.1 Generelt 

Søkerne har krav på saklig og rettferdig behandling på alle trinn i saksbehandlingen, 
inkludert i de sakkyndiges bedømmelse.  

Formålet med den sakkyndige bedømmelsen er å danne grunnlag for den videre 
behandlingen av ansettelsessaken i universitetets organer. Bedømmelseskomiteen 
bør derfor ikke gjøre mer enn å oppfylle det egentlige formålet, nemlig å gi grunnlag 
for den videre saksbehandlingen ved universitetet. 

 

3.2 Arbeidsmåte ved bedømmelsen 

I sin vurdering av søkerne skal bedømmelseskomiteen ifølge Regler for ansettelse i 
professorater og førsteamanuensisstilliner § 9 bokstav f) " (…) finne fram til et 
begrenset antall søkere som en i henhold til stillingsbeskrivelsen finner kvalifiserte 
framfor de andre". Den sakkyndige komiteen skal uttale seg om hva som skiller de 
utvalgte søkerne fra de øvrige, og det må derfor gis en kort samtale av samtlige 
søkere og deres kvalifikasjoner. Denne omtalen bør være kortfattet. Omtalen av det 
begrensede antallet søkere som finnes kvalifisert framfor de andre skal være en mer 
omfattende og helhetlig vurdering og av de ulike kvalifikasjonsområdene. Når det 
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gjelder en søker som ikke hører til det "begrensede antallet", har 
bedømmelseskomiteen ingen plikt til å ta standpunkt til om vedkommende er 
kvalifisert til stillingen.  

 

Det er vanlig at medlemmene av den sakkyndige komiteen fordeler søkerne mellom 
seg, slik at hver av komitemedlemmene har hovedansvaret for visse søkere og fører 
omtalen av disse i pennen. Dette må ikke føre til at søkerne vurderes etter ulike 
standarder og kriterier. Komiteen kan selv vurdere om komiteens leder skal føre hele 
bedømmelsen i pennen basert på innspill fra de ulike medlemmene. En enstemmig 
bedømmelse vil uansett hvilken løsning som velges være et kollektivt produkt.  

3.3 Vurdering og vekting av ulike typer av kvalifikasjoner 

Bedømmelseskomiteer tar normalt bare i betraktning følgende kvalifikasjonsområder:  

• Vitenskapelige  
• Faglige 
• Utdanningsfaglige 
• Formidling 
• Administrasjon/ledelse 

 «Personlige kvalifikasjoner» kan likevel tas i betraktning av bedømmelseskomiteen 
dersom det materialet komiteen har tilgang til, gir grunnlag for det. Ellers tas disse 
først i betraktning av innstillende og tilsettende myndigheter. Det gjøres også 
oppmerksom på at de ulike kvalifikasjonsområdene også kan bli gjenstand for 
supplerende vurdering etter at sakkyndig vurdering foreligger, eksempelvis gjennom 
prøveundervisning og intervju.  

Det er viktig å være oppmerksom på at personlige kvalifikasjoner kan få 
utslagsgivende betydning i ansettelsessaken ut fra en saklig begrunnelse. Det bør 
derfor være presisert i kunngjøringen / stillingsbeskrivelsen hva som forventes av 
personlige kvalifikasjoner.  

Det er søkerens ansvar å dokumentere egen kompetanse på en måte som gir det 
beste grunnlag for en saklig, kvalitativ vurdering. Tilsvarende stilles det krav til den 
sakkyndige komité om eksplisitt redegjørelse for vurderingsgrunnlag, kriterier og 
konklusjoner i samsvar med denne veiledningen. 
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Den sakkyndige komiteen bør først - for den enkelte søker - ta stilling til om 
vedkommende tilfredsstiller kravene til henholdsvis "Vitenskapelig" og 
"universitetspedagogisk" basiskompetanse hver for seg. For professorater må det 
tilsvarende tas stilling til om søkeren fyller de utdanningsfaglige tilleggskravene. Bare 
dersom en søker fyller begge disse kravene, er vedkommende kompetent for 
stillingen. Komiteen må uttale seg eksplisitt om søkeres kompetanse på hvert av 
disse to hovedområdene. 

Vær spesielt oppmerksom på at kravet for mellomgruppestillinger om 
universitetspedagogisk basiskompetanse’ ikke må være innfridd ved ansettelse, men 
kan innfris i løpet av de to første årene etter ansettelse. Også ved ansettelse i 
professorater kan det i særlige tilfeller gis mulighet til å innfri kravet i løpet av de to 
første årene etter ansettelse.  

Deretter bør komiteen danne seg et bilde av hvilke kvalifikasjoner (ut over 
basiskompetansen) den enkelte søker dokumenterer innenfor de ulike 
kvalifikasjonsområdene. 

I vurderingen av og sammenligningen mellom disse kvalifikasjonene, skal det legges 
vekt på kvaliteten – dvs hvor gode eller sterke kvalifikasjoner søkerne dokumenterer. 
Dette skal også ses i forhold til de kvalifikasjonskravene som er skrevet inn i 
utlysning og betenkning 

Vitenskapelige og utdanningsfaglige kvalifikasjoner skal prinsipielt vurderes på 
samme måte. Begge områder krever dokumentasjon og vurdering mot eksplisitte 
kriterier.  

Vurdering av utdanningsfaglig kvalifikasjoner omtales nærmere i pkt. 3.3.1. Når det 
gjelder de andre kvalifikasjonsområdene skal det legges vekt på 

• om den virksomhet og de resultater som påberopes som uttrykk for slike 
kvalifikasjoner er tilfredsstillende beskrevet og at de er dokumentert 
gjennom konkrete eksempler. 

• om søkeren gjennom sin presentasjon av og refleksjon over dette 
materialet viser innsikt på de områder som omtales og forholder seg 
utprøvende og vurderende til egen praksis i lys av kunnskap på området, 

• om materialet viser kvalitet, utvikling og bredde av de kvalifikasjoner som 
omtales – prioritert i denne rekkefølgen. 
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For å kunne utvikle kriterier og vurderingsmåter videre, er det viktig at den enkelte 
bedømmingskomité selv eksplisitt klargjør sine kriterier og bruken av disse, slik at 
dette kan trekkes inn i arbeidet med presisering og videreutvikling av en slik 
veiledning. 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger angir at hele 
bredden av kvalifikasjoner skal trekkes inn og vurderes, men med mindre annet er 
angitt vil vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige faglige og andre 
kvalifikasjoner. Utdanningsfaglige kvalifikasjoner vil, med mindre annet er angitt i 
kunngjøringsteksten, tillegge vekt foran kvalifikasjoner innenfor områdene formidling, 
administrasjon og ledelse.  

Ut over dette angir ikke reglene noe bestemt forholdstall i vektleggingen ved 
rangering. Vektleggingen bør skje gjennom en kvalitativ helhetsvurdering.  

3.3.1 Nærmere om vurdering av utdanningsfaglige kvalifikasjoner 

Søkere dokumenterer sine utdanningsfaglige kvalifikasjoner gjennom en pedagogisk 
mappe, bestående av «pedagogisk CV», dokumentasjon av påberopte forhold og 
refleksjon.  

Utdanningsfaglige kvalifikasjoner omfatter blant annet kunnskap og ferdigheter i 
planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Slike kvalifikasjoner viser 
seg dels i lærerens "egen" undervisning, men også i arbeid med å legge til rette 
læringsmulighetene ved egen grunnenhet og gjennom støtte og stimulans til kolleger 
i deres undervisningsarbeid. Kvalifikasjonene kan også komme til uttrykk gjennom 
forsknings- og utviklingsarbeid som gjelder studie- og undervisningsforhold så vel 
som i populariserings- og informasjonsvirksomhet. 

Undervisning kan, som forskning, ikke vurderes utelukkende som teknisk dyktighet. 
Det er også kvalifiserende å kunne begrunne og reflektere over sin 
undervisningspraksis i lys av relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori og 
systematisert erfaring. 

Samtlige krav til utdanningsfaglige kvalifikasjoner skal forankres SoTL-kriteriene:  

o Fokus på studentenes læring 

o En klar utvikling over tid 

o En forskende tilnærming 
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o En kollegial holdning og praksis 

Vektingen av de ulike SoTL-kriteriene kan variere med stillingens nivå og funksjoner.  

SoTL-kriteriene må ikke være direkte omtalt av søkeren, men kan vise seg indirekte 
eksempelvis gjennom klare beskrivelser av søkerens læringssyn og særlig gjennom 
sammenhengen mellom slike beskrivelser og den praksis søkeren dokumenterer. Det 
vises til pkt. 2.2.2 for eksempler på hvordan de ulike SoTL-kriteriene kan 
dokumenteres.  

 

Kvalitet 

Kvaliteten i søkerens undervisningsarbeid bør tillegges størst vekt i vurderingen av 
utdanningsfaglig kompetanse. Det kan for eksempel sees til om søkeren kan 
dokumentere oppnådde resultater, kan vise til praktisk lærerdyktighet og kvaliteten 
på søkerens refleksjon og vitenskapelige tilnærming til utdanningsfaglige 
kvalifikasjoner. Det vises til pkt. 2.2.2 for eksempler på dokumentasjon av 
utdanningsfaglige kvalifikasjoner.  

Omfang 

Et visst omfang av praksis fra undervisningsarbeid er nødvendig for å kunne 
dokumentere kvalifikasjoner. Lang undervisningserfaring får økt betydning når det 
også dokumenteres at det har skjedd en utvikling i kvaliteten av undervisningen. 

Bredde 

Bredde eller variasjon i pedagogisk erfaring bør tillegges noe vekt ved vurdering og 
kan omfatte at man 

• Har undervist ulike målgrupper (også utenfor universitet/høyskole) 

• Har erfaring fra flere institusjoner  

• Er fortrolig med varierte undervisningsmetoder 

• Har deltatt i ulike former for pedagogisk virksomhet (f.eks. veiledning, 
studieadministrasjon, utredningsarbeid, kursvirksomhet, 
læremiddelutvikling, utviklingsarbeid m.v.) I tillegg til ordinær 
undervisning. 

Nivå 
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Faglig sett kan undervisning på et høyt studienivå sette større krav til kvalifikasjoner, 
men pedagogisk er det ikke nødvendigvis samme sammenheng mellom studienivå 
og kvalifikasjonskrav. Erfaring fra undervisning på flere nivåer innen universiteter og 
høyskoler kan tillegges vekt dersom det er relevant for den stilling som skal besettes. 

Andre forhold 

En del andre kvalifikasjoner kan også nevnes som verdifulle i forbindelse med 
vurdering av søkerens pedagogiske kompetanse: 

• Selvstendighet, engasjement og initiativ 

• Samarbeidsevne og bidrag til det kollegiale fellesskapet 

• Dokumentasjon av utvikling i eget arbeid som universitetslærer. 

3.3.2 Nærmere om vurdering av kvalifikasjoner for formidling, 
administrasjon og ledelse 

Dokumentasjon av kvalitet i en virksomhet forutsetter et visst omfang og en viss 
variasjon i virksomheten. Men omfang og/eller variasjon er i seg selv ikke et 
tilstrekkelig kvalitetskjennetegn. Det er kvaliteten i den virksomhet som 
dokumenteres, som må stå i sentrum for vurderingen. Den kan vises gjennom 
praksis som av søkeren selv og av andre (kolleger, studenter, utenforstående) 
vurderes som tilfredsstillende, god, utmerket eller enestående og der slike 
vurderinger styrkes av dokumenterte eksempler på den virksomheten som beskrives. 
Det som imidlertid også er viktig er at søkeren gjennom de refleksjoner søknaden 
inneholder 

• kan vise sin egen bevissthet om og forståelse av sin virksomhet, 

• kan vise og forklare utviklingen av denne virksomheten over tid, 

• kan vise sammenhengen mellom sine mer generelle synspunkter og den 
praksis vedkommende har drevet 

I dette ligger at det ikke er én bestemt form for utførelse av virksomheten som 
etterstrebes og som vil bli vurdert som kvalitativt god. Det dreier seg derimot om en 
måte å forholde seg til virksomheten på som er preget av systematisk undersøkelse 
og refleksjon knyttet til bevisst bruk av vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. 

Det vil også være rimelig at den sakkyndige komiteen trekker inn i sin vurdering 
hvilke planer søkere har for videreutvikling av egen praksis og kvalifikasjoner på de 
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områdene. Dette må også ses i relasjon til de behov det er redegjort for i 
stillingsbeskrivelsen. 
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Regler for praktiseringen av kravet 
om universitetspedagogisk 
basiskompetanse ved UiO  
1 Krav til dokumentasjon av universitetspedagogisk 
basiskompetanse 

1.1 Universitetspedagogisk basiskompetanse for faste vitenskapelige 
stillinger som er tillagt undervisning 

For å ha oppnådd universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO stilles følgende 
krav:  

Gjennom egen undervisning/veiledning og gjennomført universitetspedagogisk 
utdanning (minimum 200 timer) skal følgende ferdigheter opparbeides og 
dokumenteres: 

• Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og 
utvikling av undervisning og veiledning 

• Kunne reflektere over egen rolle samt diskutere og begrunne egne valg i 
planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning 

• Kunne forankre sin universitetspedagogiske kompetanse i SoTL-kriterene:  
o Fokus på studentenes læring 
o En klar utvikling over tid 
o En forskende tilnærming 
o En kollegial holdning og praksis 

Søkere til stilling som førsteamanuensis som ikke kan dokumentere dette ved 
ansettelse skal pålegges å oppfylle kravene innen to år fra ansettelsen.  

Søkere til stilling som professor skal normalt kunne dokumentere 
universitetspedagogisk basiskompetanse ved ansettelse, men dersom særlig 
tungtveiende grunner tilsier det kan også søkere til stilling som professor pålegges å 
oppfylle kravene til universitetspedagogisk basiskompetanse innen to år fra tiltredelse.  
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For ansettelse i stilling som professor stilles spesielle utdanningsfaglige krav i tillegg 
til basiskompetansen, jf. Regler for tilsetting i professorater og 
førsteamanuensisstillinger § 9 pkt. e.  

Følgende gjelder som godkjent dokumentasjon for universitetspedagogisk 
basiskompetanse: 

1.1.1 Godkjent universitetspedagogisk utdanning ved UiO 

• Universitetspedagogisk utdanning på 200 timer ved UiO 

• Enkeltstående kurs som i tema og omfang dekker en eller flere av 
ferdighetene i pkt. 1.1 kan etter konkret vurdering inngå og gi en viss 
reduksjon ved deltagelse i UiOs program 

• Kurs gjennomført før 1. september 2019 som etter daværende 
retningslinjer var definert som pedagogisk basiskompetanse ved UiO:  

o Grunn- og påbyggingskurs i universitetspedagogikk ved UiO (inntil 1995) 

o Kurs i universitetspedagogikk for nytilsatte universitetslærere ved UiO 
(inntil 1995) 

o Fellesdelen samt det nødvendige antall moduler etter den nye 
universitetspedagogiske kursmodellen ved UiO (fra og med 1996) 

1.1.2 Annen utdanning som gir tilsvarende kompetanse 

• Utdanning i universitets- eller høyskolepedagogikk av tilsvarende nivå og 
omfang fra andre norske eller utenlandske universiteter/høyskoler 

1.1.3  Annen utdanning som kan godkjennes etter individuell vurdering 

• Kombinasjon av relevante kurs og egen praktiske undervisning som anses å 
tilsvare UiOs universitetspedagogiske utdanning på 200 timer. Praktisk 
undervisningserfaring vil ikke alene være tilstrekkelig.  

• Annen praktisk-pedagogisk utdanning som anses å gi tilsvarende kompetanse.  

1.2 Universitetspedagogisk basiskompetanse for II-stillinger 
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Godkjent universitetspedagogisk basiskompetanse for hele stillinger gir også 
kompetanse for II-stillinger. Det generelle kravet til II-stillinger er imidlertid satt til ca. 
halvparten av det som kreves for faste stillinger. Følgende dokumentasjon vil være 
tilstrekkelig: 

• Gjennomført fellesdel av kursmodell fra 2019 

• Kurs gjennomført før 1. september 2019 som etter daværende 
retningslinjer var godkjent:  

o Grunn- eller påbyggingskurs i universitetspedagogikk ved UiO (inntil 
1995) 

o Fellesdelen i kursmodellen fra 1996 

Personer som vesentlig har forskningsveiledning i sin II-stilling kan erstatte 
fellesdelen med andre moduler mer tilpasset stillingens funksjoner.  

1.3 Universitetspedagogisk basiskompetanse for postdoktorstillinger 

Det forutsettes at postdoktorstipendiater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer 
seg universitetspedagogisk basiskompetanse som beskrevet i pkt. 1.1 i løpet av 
tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %. Jf. Retningslinjer for tilsetting i 
postdoktorstillinger, med UiOs merknader. 

2 Fritak fra kravet om universitetspedagogisk 
basiskompetanse 

2.1 Arbeidsoppgavenes art 

Det kan være aktuelt å fravike kravet dersom oppgavene som er knyttet til stillingen i 
hovedsak omfatter forskningssamarbeid. 

2.2 Kort funksjonstid 

Korttidsengasjementer: 

Kravet kan fravikes når funksjonstiden i undervisnings- og forskningsstillinger er 
mindre enn tre år. Når funksjonsperioden forlenges utover unntaksperioden, skal det 
stilles krav om universitetspedagogisk basiskompetanse.  
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Pensjonsalder: 

Når stillingsinnehaver ved tilsetting har mindre enn tre år igjen til pensjonsalder, kan 
kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse fravikes. 

2.3 Særskilte forhold 

Personer kan fritas fra, eller gis utsettelse med å innfri, hele eller deler av kravet om 
universitetspedagogisk basiskompetanse når helt spesielle grunner gjør dette 
nødvendig. Lang erfaring som universitetslærer anses ikke som slik grunn. 

3. Saksbehandling 
Det vises generelt til Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger 
samt Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomite. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på følgende: 

3.1 Innstilling 

Den sakkyndige komiteen (bedømmelseskomiteen) avgir erklæring om søkerne har 
eller ikke har oppfylt kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse. 
Innstillingsorganet tar stilling til bedømmelseskomiteens anbefaling før saken legges 
fram for tilsettingsorganet. 

3.2 Tilsetting 

Det er tilsettingsmyndigheten som avgjør om kravet til universitetspedagogisk 
basiskompetanse er oppfylt, og gjør den som tilsettes oppmerksom på det. 

3.3 Fritak/utsettelse  

Tilsettingsmyndigheten avgjør søknader om fritak for og utsettelse av 
universitetspedagogisk utdanning.  

3.4 Oppfølging 

Der det er stilt krav om at en ansatt må oppfylle kravet om universitetspedagogisk 
basiskompetanse innen to år har enheten ansvar for å tilrettelegge 
arbeidsoppgavene slik at den ansatte får tilstrekkelig tid til å følge det 
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universitetspedagogiske utdanningstilbudet.  Det er et lederansvar å følge opp at den 
ansatte ivaretar sine forpliktelser til å oppnå universitetspedagogisk basiskompetanse.  

Enhetene har ansvar for å holde oversikt over hvilke ansatte som har oppfylt/ikke 
oppfylt kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse, samt minne om kravet 
dersom noen går ut over fristen.  
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Retningslinjer for ansettelse av 
universitetslektorer ved UiO  
Godkjent av rektor på fullmakt 8. november 2005, med endringer vedtatt av 
universitetsstyret 3. desember 2019.  

Tilsvarende prosedyrer gjelder ved ansettelse av forsker SKO 1108, men tilpasset 
gjeldende rammer for arbeidsplikt, jf. Regler for bruk av forskerstillinger SKO 1108, 
1109, 1110 og 1183. 

 

§ 1 Bruken av stillingskoden 
Ut fra grunnprinsippet om forskningsbasert undervisning vil hovedregelen være 
kombinerte stillinger ved universitetet. Universitetslektorkoden er likevel et alternativ 
når oppgavenes karakter tilsier det. 

Retningslinjene er beregnet på heltids universitetslektorstillinger med ordinære 
undervisningsoppgaver, og ikke universitetslektorstillinger som brukes til for 
eksempel praksisundervisning. Begrensningen over er derfor ikke relevant for 
sistnevnte. 

Eksempler på ordinær bruk av universitetslektorkoden: undervisning på lavere grad i 
arabisk, i første rekke rettet mot å øke studentenes praktiske ferdigheter i skriftlig 
(standard) og muntlig arabisk; undervisning i første rekke på lavere grad i 
henholdsvis engelsk språk; spansk språk og italiensk språk; vikariat med 
undervisning på alle nivåer i sosialantropologi; midlertidig stilling med oppgaver rettet 
mot virksomheten ved Skolelaboratoriet for naturfagene. 

§ 2 Formelle kvalifikasjonskrav 
Kriterier for ansettelse som universitetslektor i henhold til Forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillilnger § 1-6 er: 

• Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende 
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• Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller 
hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis, og 

• Dokumentert  relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av 
utdanning eller undervisning og veiledning. 

§ 3 Søknaden 
Søknad, CV, attester og publikasjonsliste sendes inn. Søkerne kan bli bedt om å 
ettersende vitenskapelige arbeider. 

§ 4 Vurdering av søkerne 
Til å vurdere søkerne skal instituttlederen normalt nedsette en innstillingskomité, som 
forbereder saken for innstillingsmyndigheten og kommer med en anbefaling. 
Komiteen består normalt av: 

1. instituttleder eller stedfortreder 

2. én vitenskapelig ansatt fra fagmiljøet 

3. én studentrepresentant 

I utgangspunktet vurderes søkerne ut fra søknaden, CV, publikasjonsliste, samt 
vedlagte attester og vitnemål. Når dette er nødvendig for å skille mellom de beste 
søkerne kan innstillingskomiteen be om å få tilsendt de vitenskapelige arbeidene til 
de mest kvalifiserte søkerne. Hvis instituttleder vurderer det som nødvendig for å 
skille mellom søkerne kan det nedsettes en sakkyndig komité som også vurderer de 
vitenskapelige arbeidene. 

Vurdering av søkerens utdanningsfaglige kompetanse forankres i de fire kriterie-
områdene utledet fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL):  

• Fokus på studentenes læring 

• En klar utvikling over tid  

• En forskende tilnærming 

• En kollegial holdning og praksis 

De som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. 
Det oppnevnes da om nødvendig en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om 
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ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Ved oppnådd doktorgrad 
kan universitetslektor søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. Personlig 
opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver. 

§ 5 Intervju 
De mest kvalifiserte søkerne kalles inn til intervju. Innstillingskomiteen skal i 
forbindelse med intervjuet vurdere søkerens personlige egnethet og motivasjon for 
stillingen. 

Komiteen skal normalt også foreta referanseintervjuer for å kontrollere de 
opplysninger som har blitt gitt om tidligere arbeidsforhold og de inntrykk man har 
dannet seg av søkeren. 

Se veiledning om intervju i Kommentarer til Regler om framgangsmåten ved 
ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger. Veiledningen kan også 
tilpasses andre stillingskategorier. 

§ 6 Prøveundervisning 
Hvis det skal undervises i et felles emne skal emnet og målgruppe fastsettes av 
innstillingskomiteens leder etter forslag fra fagmiljøet og emnet gjøres kjent minst to 
uker i forveien. Søkerne kan høre på hverandre. 

På bakgrunn av innstillingskomiteens vurdering av søkerne, intervjuene, 
referanseintervjuene og prøveforelesninger skriver komiteen en anbefaling. 
Innstillingsmyndigheten skal deretter fatte et vedtak om innstilling. Det skal normalt 
innstilles tre søkere. 

§ 7 Innstilling 
På bakgrunn av innstillingskomiteens vurdering av søkerne, intervjuene, 
referanseintervjuene og prøveforelesninger skriver komiteen en anbefaling. 
Innstillingsmyndigheten skal deretter fatte et vedtak om innstilling. Det skal normalt 
innstilles tre søkere. 

Innstillingen er unntatt all offentlighet i henhold til offentleglova § 25 (lovdata.no). 

§ 8 Ansettelse 
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Saken skal deretter behandles i ansettelsesorganet for stillingsgruppen. 
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