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Forslag til justering av normer for vurdering av professorkompetanse   

Dekanene ved de medisinske fakultetene i Norge ble i dekanmøte 2008 enig om felles normer 

for vurdering av professorkompetanse. Vedlagte forslag til justert ”Orientering til søkere og 

bedømmelseskomiteer” har inkorporert normene det ble enighet om. 

I utgangspunket har normen mht. antall publikasjoner vært tilsvarende minimum 3 ganger 

doktorgrad. I senere år har det skjedd en utvikling i retning av at antallet publikasjoner for å 

oppnå doktorgrad har gått ned, slik at det nå kan godkjennes doktorgradsarbeider på grunnlag 

av 3-4 publikasjoner. Dette er bakgrunnen for at man i dekanmøtet ønsket å sette en 

antallsmessig nedre grense for antall publikasjoner, og ble enig om følgende veiledende 

norm: 

*) Som veiledende norm for bedømmelseskomiteen bør den totale produksjon svare til minimum 

15 publikasjoner publisert i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. Kandidaten må stå 

som første- eller sisteforfatter på minst halvparten av publikasjonene, hvorav minst 5 som 

førsteforfatter og minst to som sisteforfatter. Antall artikler vil være avhengig av størrelse og 

kvalitet på den enkelte artikkel. Dersom noen artikler er publisert i et av fagområdets mest 

prestisjetunge tidsskrift og artiklene er av meget høy kvalitet, kan antall artikler reduseres. 

I tillegg foreslås avsnittet vedrørende tilsetting i kvalifiseringsstipend tatt ut av orienteringen. 

Dette fordi ordningen i praksis er opphørt. Ledige professorater lyses nå ut som professor/ 

førsteamanuensis, der de to stillingene kan være likeverdige alternativ med tanke på tilsetting. 

Ordningen med tilsetting i kvalifiseringsstipend er dermed ikke lengre nødvendig med tanke 

på få tilsatt i stillingen selv om ingen søkere skulle være professorkompetent. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til justering av normer for vurdering av 

professorkompetanse. 

 

Vedlegg: 

Forslag til endret ”Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer” inneholdende justerte normer for 

vurdering av professorkompetnase 

”Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge” 

vedtatt av styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 


