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Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk - pedagogisk
kompetanse - innspill fra fakultetene
Fakultetene har mottatt vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet av 14.09.2018, om
endringer i forskrift om ansettelse og opprykk. Spørsmålet om den videre oppfølgingen ved
UiB har vært presentert og drøftet i møte med dekanene 18.02.2019.
Strengere krav til pedagogisk kompetanse
Forskriftsendringene medfører at det innføres strengere krav til utdanningsfaglig kompetanse
ved ansettelser og opprykk til førsteamanuensis- og professorstillinger. Virkningstidspunkt for
forskriftsendringene er 1. september 2019.
De nye forskriftsbestemmelsenes § 1 – 1 har et nytt tillegg som lyder slik:
Alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere kriterier for ansattes utdanningsfaglige
kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.
Kompetansekravet ved ansettelse i stilling som førsteamanuensis lyder slik i den nye
forskriften:
Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav: Gjennomført
eget program (minimum 200 timer) / relevante kurs og egen praktisk 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.
Kompetansekravet ved ansettelse i professorstilling og opprykk til professor lyder slik:
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:
1. Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
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2. Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master / ph.d. – nivå
3. Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
Når det gjelder krav til museal- og kunstnerisk formidling, lyder forskriften slik:
For ansatte ved universitetsmuseer kan institusjonen bestemme at museal
formidlingskompetanse skal erstatte utdanningsfaglig kompetanse. For de som ansettes,
men ikke for de som gis opprykk, på grunnlag av utøvende kunstnerisk kompetanse, kan
kunstnerisk formidlingskompetanse erstatte utdanningsfaglig kompetanse. Institusjonen kan
fastsette krav til utdanningsfaglig kompetanse som må erverves etter ansettelsen.
Institusjonen fastsetter også kriterier for vurdering og dokumentasjon av kunstnerisk- og
museal formidlingskompetanse.
Revisjon av UiBs reglement
Av strategiplanen fremgår det at UiB skal utvikle helhetlig arbeidsgiverpolitikk og -praksis. En
naturlig konsekvens av dette er det utarbeides felles kriterier for ansattes utdanningsfaglige
kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres i UiBs reglement for ansettelse i
vitenskapelige stillinger og faglige / administrative lederstillinger.
Forslag til felles dokumentasjonskrav
Viserektor for utdanning har tidligere presentert følgende forslag til dokumentasjonskrav for
utdanningsfaglig kompetanse:
• Kompetansebevis universitetspedagogikk eller annen pedagogisk utdanning
• Undervisning (på ulike nivå og i ulike former)
• Eksamensarbeid
• Forskningsveiledning på mastergrads- og doktorgradsnivå
• Arbeid med utvikling, revisjon og fornyelse av studieplaner og undervisningsopplegg
• Utarbeidelse av lærebøker og andre læringsverktøy
• Utviklingsarbeid og forskning knyttet til egen undervisning
• Medvirkning i evaluering av utdanning og utdanningskvalitet ved egne eller andre
institusjoner
• Ledelse av og deltakelse på konferanser av fagdidaktisk karakter og som forfatter,
referee eller redaksjonsmedarbeider i fagdidaktiske tidsskrift
Det har også vært vist til Universitetet i Oslo sitt arbeid med å utforme felles veiledninger for
søkere og medlem av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging
av kvalifikasjoner.
Innspill fra fakultetene
I arbeidet med revisjon av UiBs reglement ønsker vi innspill også fra fakultetene, gjerne med
utgangspunkt i forslagene nevnt ovenfor. Hvilke krav mener fakultetene det er naturlig å stille
til slik dokumentasjon for ansettelse som førsteamanuensis, og ansettelse og opprykk til
professor? Beskrivelsene av dokumentasjonskrav må være av en slik karakter at de kan
inngå i et felles reglementet for hele UiB.
Universitetsmuseet og Fakultet for kunst, musikk og design bes dessuten om å komme med
forslag til formulering av kriterier og krav til dokumentasjon som omhandler museal- og
kunstnerisk formidlingskompetanse.
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Underveis i arbeidet med denne saken har det kommet spørsmål fra fakultetene om hvilke
krav til dokumentasjon på pedagogisk kompetanse som bør stilles til vitenskapelig ansatte i
bistillinger. Formålet med bistillinger er som kjent å rekruttere en spesifikk kompetanse for en
nærmere periode. Om stillingen omfatter undervisning, må pedagogisk kompetanse
etterspørres. Etter det nåværende reglementet (pkt 7.1) skal stillingsbeskrivelsen til
bistillinger tilpasses den vitenskapelige og/eller kunstneriske kompetanse som er nødvendig
for den midlertidige stillingen. Tilbudet om universitetspedagogisk opplæring er i dag
forbeholdt ansatte i ordinært ansettelsesforhold. HR-avdelingen vil vurdere om det er behov
for presiseringer i reglementet som følge av den nye forskriften. Fakultetene må gjerne også
kommentere dette.
Fakultetenes veiledninger for bedømmelseskomiteer
Flere av fakultetene har egne veiledninger til søkere og bedømmelseskomiteer i forbindelse
med ansettelse og opprykk. Noen fakultet henviser til anbefalinger gitt av nasjonale
fakultetsmøter. Disse veiledningene gjenspeiler ulike faglige tradisjoner mellom fakultetene.
Fakultetene må vurdere behovet for revisjon av sine veiledningsdokumenter og påse at de er
i samsvar med den nye forskriften. Når UiBs nye reglement er vedtatt, kan det også bli behov
for tilsvarende gjennomgang med hensyn til dette.
Svarfrist og videre behandling
I arbeidet med å utvikle mer helhetlig arbeidsgiverpolitikk og –praksis ved UiB vil det i tiden
fremover kunne være behov for å foreta flere justeringer i personalreglementet. I første
omgang må nødvendige justeringer som følge av den nye forskriften være på plass innen
virkningstidspunktet 1. september 2019.
Det legges opp til en gjennomgang i dekangruppen i mai måned med den målsetting å
komme frem til utkast til felles dokumentasjonskrav på utdanningsfaglig kompetanse, som
kan inngå i reglementet for UiB.
Før saken behandles av universitetsstyret i møte 29. august, skal den drøftes i
forhandlingsutvalget og legges frem for de rådgivende utvalgene forskningsutvalget og
utdanningsutvalget. Studentene skal også høres.
Denne saken berører universitetets kanskje aller viktigste rekrutteringsoppgave, nemlig
ansettelse i faste vitenskapelige stillinger som kombinerer forskning og undervisning.
Fakultetene vurderer selv hvilke interne prosesser som trengs i arbeidet med innspill til
dokumentasjonskrav, Av hensyn til den påfølgende gjennomgangen i dekangruppen, settes
svarfristen til 6. mai. Vi ser frem til gode innspill fra fakultetene.

Vennlig hilsen
Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Sonja Dyrkorn
HR-direktør
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Vedlegg: Brev fra KD av 14.09.18 om endring i forskrift om ansettelse og opprykk – pedagogisk kompetanse

