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1. Komiteens mandat 
Som det framgår av ”Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger” § 9f, skal 

sakkyndig komite: 

 

 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. 

 

 Uttale seg om hva som skiller de utvalgte søkerne fra de øvrige når det gjelder 

vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner i henhold til stillingsbeskrivelsen. Det forutsettes derfor en 

kort omtale av samtlige søkere og deres kvalifikasjoner. 

 

 Rangere de søkerne som etter en samlet vurdering og i henhold til stillingsbeskrivelsen anses best 

kvalifiserte for stillingen. Vanligvis skal det innstilles minst tre søkere i den rekkefølge de bør 

komme i betraktning når det er flere kvalifiserte søkere til en stilling. Ved rangering av søkerne 

skal hele bredden av kvalifikasjoner trekkes inn, vurderes og vektlegges eksplisitt. 

I vurderingene omtales vitenskapelige/faglige og øvrige kvalifikasjoner i særskilte avsnitt. Også de 

andre kvalifikasjonene som kreves og/eller anses kvalifiserende i henhold til stillingsbeskrivelsen 

omtales.  

Det vises for øvrig til føringer gitt i ”Orientering til søkere og  bedømmelseskomiteer ved tilsetting i 

stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse”, som er 

elektronisk tilgjengelig under adressen: 

http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html 

2. Disposisjon av sakkyndig vurdering 

I den samlede vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner. At en søker har 

spesielt høy kompetanse innen undervisning, annen faglig virksomhet, formidling, 

administrsjon/ledelse eller klinisk virksomhet medfører ikke reduserte krav til vitenskapelig 

kompetanse. I rangeringen av søkerne som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig virksomhet, 

blir det øvrige kvalifikasjoner utslagsgivende, med særlig vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, 

herunder veildererfaring.  

http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html
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Utforming av sakkyndig vurdering disponeres slik: 

a) Liste over søkere 

 

b) Vurdering av samtlige søkere med eventuell utdypning fra sakkyndig komite for å tydeliggjøre 

vektlegging av ulike kvalifikasjonskrav eller andre spesielle krav som er nedfelt i stillingsomtalen. 

3-5 av de best kvalifiserte søkerne omtales på maksimum 1,5 side hver, og vurdering av 

professorkompetanse begrenses til disse. De øvrige søkerne omtales på maksimum 0,5 side hver. 

Omtalen av den enkelte systematiseres slik: 

Søkernr… Etternavn:……. Fornavn:…….. 

 Vitenskapelige kvalifikasjoner…. 

 Andre faglige kvalifikasjoner, jf stillingsomtale…. 

 Pedagogiske kvalifikasjoner… 

 Kvalifikasjoner for faglig utadrettet virksomhet…. 

 Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon 

c) Sammenlignende vurdering av de 3-5 best kvalifiserte søkerne (dersom så mange anses 

kompetent) 

 

d) Konklusjon og rangering 

Bedømmelseskomiteen skal for øvrig angi eksplisitt om innstilte kandidater innfrir kravet til 

pedagogisk basiskompetanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Evalueringsskjema 
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Evalueringsskjema ved individuell vurdering 
Som hjelpemiddel for komitemedlemmene, har fakultetet utarbeidet et standardisert evalueringsskjema, som kan benyttes under arbeidet med den sakkyndige 

bedømmelsen. 

 

Stilling:    Referansenr.:    Institutt:     Søknadsfrist: 

Søkernes navn: (1) (initialer) (2) (initialer) (3) (initialer) etc      

Søkernes tittel:          

 

Vitenskapelig kompetanse: 

1.1 Er forskningskompetansen relevant for fagområdet? Evt. utfyllende merknader tas med i uttalelsen. 

Ja          

Delvis          

Nei          

 

1.2 Antall publikasjoner publisert i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering? (justert ihht. nasjonale normer for med, jf. Orintering til søkere og 

bedømmelseskomiteer) 

Færre enn 15          

15          
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Fler enn 15          

 

1.3 Antall publikasjoner som nevnt under pkt. 1.2 der søkeren står som første- eller sisteforfatter? (endret i hht. Nasjonale normer med) 

Førsteforfatter          

Sisteforfatter          

 

1.4 Demonstrerer søkeren også bredde i sin forskning? 

Ja          

Delvis          

Nei          

 

1.5 Søkerens forskningsaktivitet de siste 10 år.  Antall publikasjoner? (endret fra 5-10 år til 10 år) 

Økende          

Stabil          

Synkende          

 

1.6 Har søkeren vist evne til å etablere forskningsmiljø? 

Ja          
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Delvis          

Nei          

 

2. Pedagogiske kvalifikasjoner   

2.1 Har søkeren dokumentert veiledning av kandidater fram til doktorgrad? (flyttet – defineres om pedagogisk kvalifikasjon, jf. regler for tilsetting i professorater…) 

Ingen kandidater          

En kandidat          

Flere enn en kandidat          

 

2.1 Har søkeren dokumentert undervisning/veiledningserfaring under doktorgradsnivå? 

Omfattende          

Noe          

Nei          

 

2.2 Har søkeren dokumentert pedagogisk basiskompetanse? 

Ja          

Delvis          

Nei          
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2.3 Annen dokumentert pedagogisk innsats,  produksjon av læremidler?  

Omfattende          

Noe          

Nei          

 

2.4 Har søkeren en god skriftlig form i sine vitenskapelige arbeider? 

Ja          

Tilfredsstillende          

Nei          

 

3. Utadrettet faglig  virksomhet   

3.1 Viser søkeren til utgivelse av populærvitenskapelige artikler og opplysningsmateriell? 

Omfattende          

Noe          

Nei          
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4. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon    

4.1 Har søkeren dokumentert utdanning og praksis i administrasjon og ledelse? 

Ja          

Delvis          

Nei          

 

4.2 Er denne erfaring relevant for den utlyste stillingen? 

Ja          

Delvis          

Nei          

 

5. Anne kvalifiserende virksomhet   

5.1 Har søkeren annen kvalifiserende virksomhet i henhold til betenkningens krav? 

Ja          

Delvis          

Nei          

 



Det medisinske fakultet, UiO 

Revidert våren 2011 

6. Vektlegging av de ulike kvalifikasjoner    

6.1 Oppfyller søkeren kvalifikasjonskravene nevnt nedenfor?   (ja/nei) 

 

Søkers navn: (1) 

initialer 

        

Vitenskapelig  

 

         

Pedagogisk  

 

         

Faglig utadrettet 

 

         

Ledelse/administrsjon 

 

         

Annet 

 

         

 


