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Sakstittel:  
Endring i forskrift for søknad om opprykk til professor, fastsettelse av årlig søknadsfrist. 
 
 
Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/stillingstrvit-uio.html 
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/samordning-opprykk-professor-realfag.pdf 
Notat fra Avdeling for personalstøtte: Fastsetting av eventuell søknadsfrist ved søknad om 
bedømmelse for opprykk til professor etter kompetanse. 
 
 
De viktigste problemstillingene:  
Forskriften gir institusjonene selv mulighet for å sette søknadsfrist. UiO ved Avdeling for personalstøtte gir 
Fakultets- og museumsstyrene fullmakt til innenfor rammene av forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger å fastsette eventuell årlig søknadsfrist ved bedømmelse for 
professoropprykk.  
Når det settes årlig søknadsfrist, bør den være fast og forutsigbar og gjelde for hele fakultetet for alle som 
søker om bedømmelse for opprykk, eller for bestemte kategorier som søker om bedømmelse. MN-fakultetet 
ønsker å opprettholde den årlige søknadsfristen 15. september. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner fakultetets forslag til årlig frist 15. september for søknade om opprykk til 
professor. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Notat fra AFP 
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Fastsetting av eventuell søknadsfrist ved søknad om bedømmelse for opprykk til 
professor etter kompetanse

Bakgrunn
Vi viser til forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger (revidert 
2015) og interne retningslinjer som er fastsatt for UiO til forskriften.

Dagens ordning er årlig søknadsfrist 15. september for å søke om bedømmelse for opprykk, og 
kontinuerlig behandling uten søknadsfrist for søkere med enstemmig og utvilsom 
kompetanseerklæring fra egen institusjon.  Søkere med kompetanseerklæring fra ekstern 
institusjon (norsk eller utenlandsk) må vente på søknadsfristen.

Det har i etterkant vært reist spørsmål om søknadsfristen for å søke om bedømmelse for opprykk 
til professor bør fjernes eller opprettholdes.  Et poeng i den sammenheng er at søkere med 
kompetanseerklæring fra andre norske institusjoner som følge av den reviderte forskriften må 
vente på den årlige søknadsfristen slik som nevnt over, istedenfor som tidligere at søknaden ble 
kontinuerlig behandlet. Også søkere med utenlandsk kompetanseerklæring må vente på 
søknadsfristen.

Vurdering
En spørrerunde viser at fakultetene /museene har ulike behov når det gjelder bedømmelse av 
opprykk, og spørsmålet om søknadsfrist eller kontinuerlig behandling vurderes derfor noe ulikt.  Et 
alternativ som kom opp var å opprettholde årlig søknadsfrist for søkere som skal bedømmes uten 
kompetanseerklæring, men ha kontinuerlig behandling for søknader om bedømmelse på grunnlag 
av dokumentert ekstern kompetanseerklæring eller kompetanseerklæring fra UiO som er avgitt 
under tvil eller ved uenighet i komiteen. Spørsmålet ble lagt fram på direktørnettverksmøtet til en 
samlet vurdering, og den entydige konklusjonen i møtet var en klar anbefaling om å delegere til 
fakultetet/museet å fastsette prosedyrer med og uten søknadsfrist for bedømmelse.

Konklusjon
På dette grunnlag har rektor på fullmakt sluttet seg til forslaget om å oppheve årlig søknadsfrist 
ved søknad om bedømmelse for opprykk til professor etter kompetanse i UiOs generelle regler.  
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Fakultets- og museumsstyrene gis fullmakt til innenfor rammene av forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger å fastsette eventuell årlig søknadsfrist ved 
bedømmelse for professoropprykk.

Når det settes årlig søknadsfrist, bør den være fast og forutsigbar og gjelde for hele 
fakultetet/museet for alle som søker om bedømmelse for opprykk, eller for bestemte kategorier 
som søker om bedømmelse i tråd med den alternative prosedyren som er nevnt over. 

Endringen har trådt i kraft. Se oppdatert nettinformasjon:

 http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/intern-personalhandbok/del-09-
kompetanseopprykk/index.html

Med hilsen

Irene Sandlie
personaldirektør

Kopi: tjenestemannsorganisasjonene
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