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           SAK 44 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Frode Vartdal/Mette Groseth Langballe 

Sakstype (O/D/V): Vedtak 

Arkivsaksnr:  

Vedlegg: Innspill fra instituttene 

Møtedato: 18. desember 2018 

Sakstittel: Strategiske rekrutteringsstillinger 

 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret behandlet 6. november 2018 prioriterte områder for de strategiske 
rekrutteringsstillingene for 2019, samt prosessen frem til tilsetting av rekrutteringsstillingene. 
 
Prosessen for søknad, evaluering og tildeling, vil etter planen være klar for godkjenning på 
styremøtet 21. mai 2019. En tilbakemelding fra instituttlederne er at dette vil være for sent med 
tanke på å utlyse stillinger og ansette før 30. september 2019, som er fristen for å nå 
Kunnskapsdepartementets måltall for slike stillinger. Tilsetting etter 30. september kan bety at 
fakultetet vil tape finansiering av disse stillingene. Det foreslås derfor en alternativ og raskere prosess 
hvor dekanen, på fullmakt fra styret, godkjenner innstillingen fra evalueringskomiteen. Dette er for 
alle praktiske formål ren formell avgjørelse, da dekanen i tråd med det som er kutyme i slike 
prosesser, aldri har fraveket innstillinger fra evalueringskomiteer. 
 
Tidsangivelsen for prosessen blir da som følgende: 
 
Trinn 1: Fagmiljøer utarbeider søknader om tildeling av strategiske stipendiater og postdoktorer 
Prosjektsøknadene må skrives på engelsk på maks 5 sider (Calibri 11 pkt) på vedlagte «Application 
form». 
Ansvar: Fagmiljøene (klinikker, avdelinger, forskningsgrupper, sentre, etc). Instituttet setter en intern 
frist for sine fagmiljøer. 
Tidsfrist for oversendelse til instituttledelsen: 31. januar 2019 
 
Trinn 2: Instituttene foretar en evaluering av innsendte forslag og prioriterer disse før de 
oversendes til fakultetet. 
Klinmed kan prioritere 7 prosjekter som går videre til trinn 3, mens IMB og Helsam kan prioritere 5 
prosjekter hver og sender disse til fakultetet 
Ansvar: Instituttene 
Tidsfrist for oversendelse til fakultet: 15. februar 2019 
 
Trinn 3: Evaluering av søknader 
Ansvar: Prodekan for forskning supplert med tre internasjonale eksperter som til sammen dekker 
fakultetets virksomhet 
Tidsfrist for evalueringskomiteen: 20. mars 2019 
 
Trinn 4: Dekan godkjenner, etter fullmakt fra fakultetsstyret, innstillingen fra evalueringskomitéen   
Tidsfrist for godkjenning: 22. mars 2019 
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Trinn 5: Fagmiljøer som har fått tildelt stipendiat/postdoktor utlyser og ansetter stipendiater eller 

postdoktorer eventuelt samtidig søker om to Scientia Fellow (SF)-postdoktorer, der den tildelte 

strategiske stillingen kan benyttes til fullfinansiering av de to SF-postdoktorstillngene. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner framdriftsplanen og gir dekanen fullmakt til å tildele strategiske 
rekrutteringsstillinger for 2019, etter innstilling frå evalueringskomiteen. 
 
 


