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Endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsstillinger – opprykk til professor
I forbindelse med endring i forskriften, har universitetsstyret i møte 14.09.2010 vedtatt følgende:
”Universitetsstyret godkjenner at myndigheten til å godkjenne bedømmelseskomiteer for
vurdering av søknader til opprykk til professor delegeres til fakultetsstyrene og
museumsstyrene.
Universitetet fastsetter en årlig søknadsfrist 15. september for å søke opprykk til professor.
Universitetsstyret ber om at det fastsettes nødvendig skriftlige retningslinjer for
søknadsbehandling og bedømmelse ved UiO før opprykk på grunnlag av bedømmelse kan
tildeles.”
De fire medisinske fakultetene i Norge har i lengre tid, i samråd med Universitets- og høyskolerådet,
hatt en praksis med at de selv har bedømt sine kandidater – dvs. samme ordning som nå blir gjort
gjeldende for alle aktuelle institusjoner. De fire fakultetene har også utarbeidet nasjonale normer for
bedømming/tildeling av professorkompetanse. Disse ble for vår del godkjent av fakultetsstyret i møte
13. april 2010.
For vår del innebærer universitetsstyrets vedtak endring når det gjelder godkjenning av bedømmelseskomiteer. Ved vårt fakultet er det instituttledere som hittil har godkjent bedømmelseskomiteer, etter
delegasjon fra dekanus – både i forbindelse med tilsetting i professorstillinger og i saker vedrørende
søknad om kompetanseopprykk. På denne bakgrunn ber man nå fakultetstyret om å delegere
myndighet til å godkjenne bedømmelseskomiteer ved opprykkssaker til dekanus. Myndigheten vil
ikke bli delegert videre til instituttledere, da man anser at dette ikke vil være i tråd med
universitetsstyrets intensjon om at det er fakultetene som nedsetter komiteer i disse sakene.
Når det gjelder siste punkt i universitetsstyrets vedtak, anser vi at nasjonale normer for bedømmelse
angir de nødvendige retningslinjer for søknadsbehandling og bedømmelse ved vårt fakultet. Vi vil
likevel forelegge dette for UiO sentralt.

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret delegerer til dekanus å godkjenne bedømmelseskomiteer i forbindelse med saker der
det søkes om opprykk til professor etter kompetanse.
Vedlegg:
Kopi av fremleggsnotat til Universitetsstyret møte 14.09.2010
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