
Noen kommentarer til innstillingen fra arbeidsgruppen om  
 
VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR BEDØMMING, INTERVJU OG 
PRØVEFORELESNING 
 
1. Forelesningskomité og intervjukomité, men hvor er det blitt av den akkyndige ko-
miteen? 
Det er positivt at arbeidsgruppen mener ”at det er mest ryddig at instituttet oppnevner 
to komiteer som skal gi sine veiledende uttalelser til instituttleder, prøveforeles-
ningskomiteen og intervjukomiteen. Dette fordi det er ulike medlemmer i de forskjel-
lige komiteene, blant annet er det bare i prøveforelesningskomiteen det skal være en 
studentrepresentant”.  
Det sies derimot ingenting om hvordan disse to komiteene skal stå i forhold til sak-
kyndigkomiteen.  
Dette er et sentralt spørsmål hvis man vil forhindre at bedømmelseskomiteen føler 
seg tilsidesatt av de to påfølgende komiteene. Slik fremgangsmåten var i en del tilfel-
ler, foretok intervju/prøveforelesningskomiteen den endelige rangeringen uten at den 
sakkyndige komiteen ble konsultert. Ordningen må ikke føre til en desavuering av 
innstillingen fra de sakkyndige som er basert på søkernes hovedarbeidsinnsats gjen-
nom flere år. Hensyn til likestilling og pedagogiske ferdigheter skal nok kunne føre 
til forskyvinger i den endelige rangering, men det burde skje etter en felles vurdering 
av alle komiteers representanter. 
Spørsmål er imidlertid, om det er nødvendig med hele tre komiteer. Se 2. 
 
2. Forelesningskomiteen skal ifølge gruppens forslag bestå av ”instituttleder og/eller 
nestleder, administrasjonssjef, minst en representant for det området stillingen er lyst 
ut i, en representant for undervisningsutvalget og minst en studentrepresentant”. In-
tervjukomiteen skal bestå av ”instituttleder og/eller nestleder, administrasjonssjef og 
normalt en, men inntil to representanter for det område stillingen er utlyst i”. Hver av 
disse komiteene skal avgi ”særskilt uttalelse” med en ”kort samlet vurdering av sø-
kerne på grunnlag av” henholdsvis prøveforelesninger og intervju.  
Ved å oppnevne kun én komité hvor administrasjonssjef og minst to vitenskapelig 
ansatte innenfor fagområdet, hvorav den ene er medlem av den sakkyndige komiteen, 
kunne prosedyren forenkles slik at komiteen er den samme både for prøveforelesning 
og intervju. Det er viktig med to vitenskapelige representanter, særlig etter sammen-
slåingen av fagene, hvor leder og nestleder kan ha kompetanser som ligger langt fra 
det utlyste fagområdet. 

 
3. Referanser kan (skal?) innhentes på lik linje for alle dersom ønskelig. Denne ko-
miteen utarbeider en uttalelse med en vurdering av søkerne som følger saken videre. 
Det står ikke om det skal dreie seg om en vurdering som innebærer en rangering av 
søkerne eller ikke. Hvem foretar eller hvor foretas den endelige rangeringen? 
 
4. Det sies ingenting om vektingen av de pedagogiske og populærvitenskapelige fer-
digheter i forhold til den vitenskapelige kompetansen (6.2). For de sakkyndige i den 
vitenskapelige komiteen gjelder nasjonalt en vektlegging med høyeste faktor på vi-
tensk./kunstnerisk kompetanse (3), pedagogisk (2) og administrativ kompetanse (1). 
Hvordan skal de(n) nye komiteen(e) vektlegge de enkelte kompetansene? Brukes det 
samme skala? 
 


