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OPPNEVNING AV NASJONALE BEDØMMELSESKOMITEER – PROFESSOROPPRYKK  

 

Ved kompetanseopprykk til professor, ref. «Samordning av prosessene for professoropprykk 
[…]», datert januar 2012, punkt 3.1, skal det opprettes faste nasjonale 
bedømmelseskomiteer, reviderte samordningsprosesser av 19. august 2016.  
 
Medlemmer til en nasjonal bedømmelseskomité skal normalt foreslås fra det administrative 
fakultetet. Det er imidlertid en forutsetning at alle institusjoner/fakultet som vil benytte 
nasjonale bedømmelseskomiteer, gir sin tilslutning til komiteens sammensetning. Formelt 
sett må alle søkerinstitusjoner/fakultet som har kandidater for bedømmelse, foreta 
oppnevning av den aktuelle faste komiteen. Medlemmene oppnevnes for 4 år. 
 

Fysikk/astronomi 
UiO/MN (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) er utpekt som det administrative 
fakultet for fagområdet fysikk/astronomi. Tilsettingsutvalget ved MN-UiO har oppnevnt 
følgende personer for å vurdere søknader om professoropprykk innen fysikk/astronomi for 
søknadsrundene 2016–2019:  
 

o Professor Sunniva Siem; Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, leder  
o Professor Unni Pia Løvhaug, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Tromsø 
o Professor Lárus Thorlacius, School of Engineering and Natural Sciences, University 

of Iceland  
o Professor Bodil Holst, Institutt for fysikk og teknologi (gjenoppnevnes for ett år) 

 
Informatikk 
UiO/MN (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) er utpekt som det administrative 
fakultet for fagområdet informatikk. Tilsettingsutvalget ved MN-UiO har oppnevnt følgende 
personer for å vurdere søknader om professoropprykk innen informatikk for søknadsrundene 
2016–2019:  
 

o Professor Stein Gjessing, Institutt for informatikk, UiO, leder  
o Professor Pinar Heggernes, Institutt for informatikk, UiB 
o Professor Dag Johansen, Institutt for informatikk, UiT 
o Professor Guttorm Sindre, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU 
o Professor Karl-Erik Årzèn, Institutionen för reglerteknikk, Universitetet i Lund 

  
Kjemi 
UiT/Fakultet for naturvitenskap og teknologi er utpekt som det administrative fakultet for 
fagområdet kjemi. Tilsettingsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har 
oppnevnt følgende personer for å vurdere søknader om professoropprykk innen 
fysikk/astronomi for søknadsrundene 2015–2018:  
 

o Professor John Sigurd Mjøen Svendsen, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø, 
leder 

o Professor Kersti Hermansson, Department of Materials Chemistry, Uppsala University  
o Professor Grethe Wibetoe, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo 
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Biologi 
NTNU/NT (Fakultet for naturvitenskap og teknologi) er utpekt som ansvarsfakultet for 
fagområdet biologi, og følgende nasjonale bedømmelseskomité er forlenget for 
søknadsrunden 2016: 
 

o Professor Trond Amundsen, Institutt for biologi, NTNU, leder 

o Professor Rune Male, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen 

o Professor Christian Brochmann, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo 

o Professor Outi Savolainen, University of Oulu (oppnevnt for perioden 2015-2019) 
 
Matematikkdidaktikk 
Da det ikke er en nasjonal bedømmelseskomité som har det administrative ansvaret for 
fagområdet matematikkdidaktikk, foreslår instituttleder ved Matematisk institutt, Universitetet 
i Bergen (UiB), følgende komité for å vurdere én innkommet søknad innen fagområdet:  
 

o Professor Frode Rønning, Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim, leder  
o Professor Kirsti L. Hemmi, Pedagogik, Åbo Akademi i Vasa, Finland  
o Professor Per Nilsson, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Sverige  

 
Alle tre har på forespørsel sagt seg villig til å være med i bedømmelseskomiteen. 
 
 
På denne bakgrunn fremmer fakultetsdirektøren følgende 
 

VEDTAK:  
Fakultetsstyret gir sin tilslutning til komitéenes sammensetning, og vedtar å oppnevne 
ovennevnte nasjonale bedømmelseskomitéer for kompetanseopprykk til professor.  
 
Fakultetsstyret oppnevner også følgende komité for fagområdet matematikkdidaktikk: 
 

o Professor Frode Rønning, Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim, leder  
o Professor Kirsti L. Hemmi, Pedagogik, Åbo Akademi i Vasa, Finland  
o Professor Per Nilsson, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Sverige  
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