
HØRING

 

UTKAS
ANSET
FORSK

 

NSU og 
arbeidsu
høringsu

 

Studento
høyskole
institusjo
søker pe

Likevel d
Kunnska
habilitet 
nasjona
objektivt
kompeta

Kravene
studento
kjønnsre
nå, da d
represen
sikre en 
medlem

GSUTTALE

ST TIL EN
TTELSE O
KERSTIL

StL takker 
utvalgs- og 
uttalelse: 

organisasjo
erådets (UH
onene selv 
ersonlig op

deler vi ogs
apsdeparte
i de sakkyn
lt professor
t og får sin 
anse.  

e til den sak
organisasjo
epresentasj
det er dokum
ntanter fra 
objektiv ko
 i bedømm

 

ELSE FRA S

NDRING A
OG OPPR
LINGER 

r for mulighe
styremøte 

onene er en
HR) ønske 
kan få ans
prykk til pro

så bekymrin
ementet (KD
ndige komit
rkompetans
stilling på b

kkyndige ko
onene ønsk
jon i komite
mentert at k
begge kjøn

ompetansev
elseskomite

StL OG NS

AV FOR 2
RYKK I U

eten til å ut
den 28. og

nige i argum
om å endre
var for kom

ofessor. Vi s

ngene som 
D) om denn
teene, og o
senivå. Det
bakgrunn av

omiteen er i
er likevel e

eene. Vi vil 
kvinner og m
nn i disse ko
vurdering. D
een blir stå

 

 

SU 

2006-02-0
NDERVIS

ttale seg i d
g 29. april 2

mentasjone
e ansettelse

mpetansevu
støtter derf

UHR belys
ne saken. S
om hvorvidt
t er helt ess
v klare krav

i utgangspu
n sterkere f
foreslå at m
menn vurde
omiteene d
Det er også

ående. 

 

09 NR 129
SNINGS-

denne saken
010 vedtatt

n som ligge
es- og oppr

urderingen t
for forslaget

ser i sitt bre
pesielt vikt

t en ny ordn
sensielt at e
v til vitenska

unktet gode
formulering
man stryker
eres og eva
ermed er e

å viktig at kr

9 FORSK
OG 

n, og har i h
t følgende 

er bak Univ
rykksforskr
til egne ans
t til endring

ev til 
ig er spørsm
ning fortsatt
en professo
apelig nivå 

e, men 
g angående
r ”om mulig
alueres ulik

en viktig foru
ravet om ku

  

KRIFT OM

henholdsvis

versitets- og
iften, slik at
satte når dis
ger i forskrif

målet om 
t vil sikre et

or vurderes 
og 

e 
” slik det st

kt, og 
utsetning fo
un et intern

M 

s 

g 
t 
sse 
ften. 

t 

tår 

or å 
t 



Bedømmelseskomiteen skal etter forskriften legge kriteriene for ansettelse som 
professor i forskriftens paragraf 1-2 til grunn for avgjørelsen om å gi opprykk eller ikke. 
Studentorganisasjonene vil understreke viktigheten av at man vektlegger 
dokumentasjon av relevant og god praktisk-pedagogisk kompetanse i like stor grad som 
vitenskapelig nivå også ved opprykk, og at komiteen i tillegg bør benytte sjansen til å 
vurdere hvorvidt søkeren har forbedret sin pedagogiske kompetanse siden ansettelsen, 
da dette etter vår mening bør være et mål. 


