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Sakstittel: Ny forskrift for utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelser og opprykk 
Følgende er hentet fra UiOs høringsnotat om den nye forskriften: 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt endring i forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og 
opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger. Endringen innebærer at det innføres nye krav til 
utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuens- og professorstillinger 
med virkning fra 1. september 2019.  
Dette innebærer at UiO sentralt og fakultetene må revidere sitt regelverk knyttet til ansettelse i 
vitenskapelige stillinger, samt retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse.  
UiO må utvikle nærmere kriterier for vurdering av den ansattes utdanningsfaglige kompetanse, samt 
hvordan disse skal dokumenteres. Dette vil berøre flere reglementer og veiledninger knyttet til 
ansettelse og opprykk. Kriterier og dokumentasjonskrav skal bygge på rapport fra arbeidsgruppe for 
merittering av utdanningsfaglig kompetanse, framlagt for universitetsstyret i desember 2018.  

Hvilke stillinger berøres av endringene?  
Kravet om å utvikle nærmere kriterier for utdanningsfaglig kompetanse og dokumentasjon av dette 
gjelder generelt, og vil således omfatte både kombinerte stillinger som førsteamanuensis/professor 
og undervisningsstillinger, som universitetslektor, førstelektor og dosent. Prinsippene for vurdering 
av utdanningsfaglig kompetanse bør være lik for disse stillingskategoriene.  
Forskriften fastsetter endrede kompetansekrav for ansettelse og opprykk for stilling som 
førsteamanuensis og professor.  
For førsteamanuensis endres kravet fra «Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på 
grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning».  
til  
«Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav: Gjennomført eget 
program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet 
grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av 
undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på 
universitets- og høyskolenivå). Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet 
fremstilling som vurderes ved institusjonene. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal 
pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Institusjonene kan etter § 1-1 fastsette høyere 
krav og bestemme at disse skal gjelde i bedømming og rangering av søkere».  
For professor endres kravet fra «Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på 
grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning».  
til  
«I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- 
og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres: 
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• Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid  

• Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå – Deltakelse i utvikling av 
utdanningskvalitet i fagfellesskap»  

For lektor- og dosentstillinger er det ingen endringer i forskriftens krav til pedagogisk kompetanse, 
men kravet til institusjonene om å utvikle nærmere kriterier for utdanningsfaglig kompetanse 
omfatter også disse. Lektor- og dosentstillingene har en klar innretning mot undervisningsoppgaver. 
Krav til utdanningsfaglig kompetanse bør derfor ikke settes lavere for lektor/dosent enn for 
førsteamanuensis/professor, men det vil være nødvendig å gjøre noen tilpasninger basert på 
ansettelsesprosess for de ulike stillingskategoriene.  

Prosess for innføring ved MN-fakultetet 
Ledelsen ved MN-fakultetet oppfatter at de ansatte ved fakultetet i all hovedsak er positive til 
grunntanken i høringen: Å øke betydningen av utdanningskompetanse ved ansettelser og opprykk 
og samtidig tydeliggjøre hva som ligger i begrepet utdanningskompetanse. I allmøter og innspill har 
det imidlertid kommet mange spørsmål og til dels bekymringer om hvordan dette iverksettes. 
Fakultetet vil derfor sterkt understreke at det er svært viktig med en inkluderende videre prosess 
rundt denne saken.  
Fra et overordnet perspektiv ser vi at blant annet følgende forhold må adresseres: 

1. Regelverk ved UiO og ved fakultetet. I tillegg til generelle regler må dette også adressere 
hvordan vi kan sørge for at 2-årsregelen (og norskkravet) faktisk blir etterfulgt. 

2. For ansatte ved UiO (særlig MN) som planlegger stilling eller opprykk til stilling ved UiO 
(særlig MN):  

o Hvordan får de anledning til å tilegne seg nødvendig kompetanse? 
3. For potensielle ansatte som kommer utenfra UiO, særlig til II’er stillinger og internasjonale 

søkere: 
o Hvordan får de anledning til å tilegne seg nødvendig kompetanse? 

4. For UiO som arbeidsgiver, inkludert fakultetet og instituttene: 
o Hva bør vi ha av kompetansehevende tilbud innen utdanning og undervisning både 

sentralt, ved fakultetet og ved instituttene? 
o Hva trenger vi av ekstra stab for å kunne gi slike tilbud? 
o Hva er de økonomiske konsekvensene? 

5. For UiO som forsknings- og utdanningsinstitusjon: 
o Hvordan kan vi bruke de nye ressursene til utdanning på en god måte? 
o Hvordan ivaretar vi forskning og forskeropplæring? 

6. For bevilgende myndigheter (departementet og organer som yter midler til forskning og 
utdanning): 

o Hvordan kan vi få en helhetlig finansiering av en stilling som på en god måte ivaretar 
både forskning og utdanning (og andre oppgaver)? 

7. Trenger vi nye stillingskategorier for å forvalte forskriftsendringen på en god måte? 
Det er viktig at opprykk og ansettelser kan håndheves på en rimelig enkel måte. Vi vil derfor 
understreke at en må unngå kompliserte og detaljerte krav og regler for å begrense byråkratiet rundt 
ordningen.  

 


