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Oppnevning av styringsgruppe for merittering av fremragende 
undervisere 2019 

 
 
Bakgrunn 
Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet opprettet meritteringsordning for 
fremragende undervisere i sitt møte 12. juni 2018, og besluttet at meritteringen skulle utlyses 
for første gang høsten 2018 (styresak 42/18, ePhorte saksnr. 2017/14698-9). 
 
I tråd med dette sendte fakultetet brev til instituttene 22. oktober 2018 der utlysningen av 
merittering av fremragende undervisere ble gjort kjent, med søknadsfrist 1. februar 2019. 
Informasjon om ordningen er også gjort tilgjengelig på fakultetets hjemmesider:  
https://www.uib.no/svf/120072/meritteringsordning-undervisere-ved-det-
samfunnsvitenskapelige-fakultet  
 
Onsdag 14. november ble det gjennomført en workshop for alle interesserte om hvordan de 
som søker om merittering kan lage en pedagogisk mappe/teaching portfolio, og hvordan de 
kan oppfylle kravene til dokumentasjon i søknaden. 
 
Utnevning av styringsgruppe 
En egen styringsgruppe skal ha ansvar for utlysning av ordningen og vurderingen og 
nominasjonen av kandidatene. I følge styrets vedtak skal styringsgruppen ledes av 
visedekan for utdanning. Gruppen bør også ha en representant med universitetspedagogisk 
kompetanse, en studentrepresentant og minst en ekstern representant med erfaring fra 
lignende systemer. Studiesjef ved fakultetet bør være sekretær for arbeidet. 
 
Med bakgrunn i dette foreslår vi følgende sammensetting av styringsgruppen: 

 Professor Dag Elgesem, visedekan for utdanning (leder) 
 Professor Arild Raaheim, Institutt for pedagogikk 
 Professor Harald Walderhaug, visedekan for utdanning ved MN-fakultetet 
 Professor Liv Syltevik, instituttleder ved Sosiologisk institutt 
 Student Kim Tuv, leder av Studentutvalget 
 Seksjonssjef Kirstine Kolsrud (sekretær) 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet oppnevner styringsgruppe for merittering av 
fremragende undervisere 2019 med den sammensetting som fremgår av saksnotatet. 
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