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Veiledende notat om professoropprykk ved UV-fakultetet 

I UiOs regler for professoropprykk og i reglene som beskriver hva som kvalifiserer til professor 

angis hva som er minimum for å bli professor. Dette er et rammeverk for vurdering av professor 

kompetanse. 

Fakultetene kan angi nærmere spesifiserte kriterier som grunnlag for vurdering knyttet til stilling 

eller opprykk (se https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk/opprykksordninger/). UV-

fakultets kriterier for opprykk bygger på SV-fagenes kriterier1. 

Det nasjonale regelverket for professoropprykk2 ble revidert i juli 2016 og fastsatte da som 

hovedregel at søknad om opprykk skal sendes til og avgjøres av egen institusjon, samt at det er 

overlatt til institusjonene å beslutte om bedømmelser ved andre institusjoner skal godkjennes. 

Universitetet i Oslo har delegert denne fullmakten til det enkelte fakultet, og UV-fakultetet har ikke 

fattet beslutning om at andre universiteters bedømmelser skal godkjennes. Dette er i tråd med 

praksis også ved (tilnærmet) alle UiOs øvrige fakulteter. 

Dekanen har ved behandlingen av opprykkssaker registrert at det er en stor variasjon i bruk av 

kriteriene som skal legges til grunn, og har på denne bakgrunn funnet det nødvendig å gjøre noe 

for å bidra til en mer enhetlig praktisering. Momenter som peker i samme retning har også vært: 

• Fagmiljøene ønsker økt grad av likebehandling på tvers av fagområder (med rom for faglig 

skjønn i kunnskapsområdene) 

• Ansatte skal ha størst mulig forutsigbarhet mht krav og forventninger, herunder 

 
1 https://www.uhr.no/_f/p1/i10ffab4f-d9b2-45f8-aa15-

7be983bcae36/veiledende_retningslinjer_professoropprykk_23_april_2013-nasj_fakultetsmote_samf.pdf 

2 Forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger  
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o Konkretiserte krav til pedagogiske kvalifikasjoner 

o Konkretiserte krav til å bidra i hele fakultetes virkeområde 

• Kvalitet på internasjonale bidrag som sentralt kriterium, jfr. UiOs og fakultetets faglige 

strategier og ambisjoner (men skjønnsmessig praktisering i felt som er f.eks. språkspesifikt 

eller særegent nasjonalt) 

 

Dekanens notat (vedlagt) klargjør kriteriene, og deler dem inn i fire hoveddeler: Publikasjoner, 

pedagogiske (utdanning og undervisning), forskningsledelse, faglig formidling og innovasjon (ved 

UiO betegnet som «kunnskap i bruk og innovasjon»). 

 

Bård Kjos 

fakultetsdirekrtør 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Vedlegg: 

Dekanens veiledende notat 



Godkjent av dekanen 23.8 2018, sist oppdatert 5.9.2018

Veiledende notat om professoropprykk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

I UiOs regler for professoropprykk og i reglene som beskriver hva som kvalifiserer til professor angis 

hva som er minimum for å bli professor. Dette er et rammeverk for vurdering av professor 

kompetanse. Fakultetene kan angi nærmere spesifiserte kriterier som grunnlag for vurdering knyttet til 

stilling eller opprykk (se https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk/opprykksordninger/). UV-

fakultets kriterier for opprykk bygger på SV-fagenes kriterier1.

I dette notatet klargjør vi kriteriene og deler dem inn i firehoveddeler: Publikasjoner, pedagogisk 

(utdanning og undervisning), forskningsledelse, faglig formidling og innovasjon (ved UiO betegnet 

som kunnskap i bruk og innovasjon). 

Publikasjoner: 

Kvantitet: 

Det kan sendes inntil 15 vitenskapelige arbeider. Dette skal være vitenskapelige artikler i tidsskrifter 

eller bokkapiteler i antologier med høy vitenskapelig status. Dr. avhandling inngår i grunnlaget for å 

søke. Arbeidene som inngår i søknaden bør tilsvare ca. 3 dr. grader. Dette vil normalt utgjøre minst 

10-12 vitenskapelige artikler eller 3 bøker der man er førsteforfatter. For artikler bør en være 

førsteforfatter på minst 7 av de innsendte arbeidene og ha gjort viktige bidrag som medforfatter i de 

arbeidene der man ikke er førsteforfatter. Ved mer omfattende samforfatterskap kan kravet til antall 

arbeider settes høyere.  

Kvalitet: 

Det skal legges avgjørende vekt på at publikasjonene er viktige bidrag til de aktuelle forskningsfelt der 

man søker opprykk. Arbeidene må omfatte forskningsspørsmål som bidrar til videreutvikling av 

forskningsfeltet på et høyt internasjonalt nivå .

Minst halvparten av innsendte artikler bør være publisert i nivå 2 tidsskrifter eller tidsskrifter som på 

annen måte anerkjennes som viktige internasjonale vitenskapelige publikasjoner (definert av impact 

factor eller nærmere spesifiserte kriterier).

De resterende artiklene skal også være bidrag av høy kvalitet. Hvis komiteen er i tvil om volum av 

arbeider, men mener at søkeren har vist et meget høyt nivå, bør professorkompetanse tilkjennes. 

I kunnskapsfelt der det finnes få nivå 2 eller nivå 1 tidsskrifter må søkeren selv begrunne søknad ut fra

kjennetegn ved de kunnskapsfelt man søker opprykk innen.

                                                           

1
 https://www.uhr.no/_f/p1/i10ffab4f-d9b2-45f8-aa15-

7be983bcae36/veiledende_retningslinjer_professoropprykk_23_april_2013-

nasj_fakultetsmote_samf.pdf

https://www.uhr.no/_f/p1/ib387fa65-c04e-4912-976d-

b2603f4c7aab/qualification_requirements_for_promotion_to_professor-fakmotesv-23042013.pdf
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Bredde:

Publikasjonene skal vise at søker skal kunne undervise på et meget høyt nivå innen et felt eller 

disiplinområde. Andre felt må mesteres på et nivå slik at man kan undervise innen et masterprogram 

eller emner innen flere masterprogram. 

Selvstendighet og samarbeid:

Søker må gjennom sine publikasjoner vise at han/hun kan gjennomføre alle deler av et 

forskningsarbeid. Dette dokumenteres i form av rekkefølge på forfatterskap og gjennom erklæringer 

fra medforfattere. Det skal også vektlegges i hvilken grad søker har erfaring fra prosjektsamarbeid 

med nasjonale og internasjonale forskningspartnere. Dette innebærer ledelse og/eller deltagelse i 

forskningsprosjekter med ekstern finansiering (nasjonalt NFR og internasjonalt). 

Publiseringstidspunkt: 

Publikasjonene må vise at søker har maktet å bidra til forskningsfronten på publiseringstidspunktet. 

Flere av de innsendte publikasjonene skal være publisert i løpet av de siste fem-syv årene.

Synlighet: 

Det skal tillegges vekt at søker er aktiv og bidrar innen det vitenskapelige fellesskap man er del av. 

Dette kan være i form av siteringer i tidsskrifter av god kvalitet (nivå 2 og 1), keynote på relevante 

konferanser, medlem av redaksjonsråd i anerkjente tidsskrifter   

Oppsummering: 

Kriteriene skal tolkes/operasjonaliseres slik at det er vitenskapelig kvalitet som gir grunnlag for

professorkompetanse. Kvalitet skal kunne kompensere for kvantitet der dette er relevant. 

Dokumentasjonskrav

Søknad skal følge de angitte kriteriene og angi numerisk informasjon der dette er relevant (f.eks. 

impact factor). Hvert enkelt arbeid beskrives med maks 5-7 setninger. Hvis man ønsker å avvike fra 

dette f.eks i beskrivelsen av bøker kan dette gjøres. Da bør det gis en begrunnelse for en slik 

dokumentasjonspraksis.  

Søker må fylle kriterier innen vitenskapelig publisering for å bli vurdert som professor. 

Pedagogiske kvalifikasjoner (utdanning og undervisning) 

Ved UV-fakultetet gjelder følgende krav: 

Gjennomført formell utdanning i universitetspedagogikk tilsvarende 150 timer. 

eller

Deltatt på andre relevante kurs med tilsvarende omfang. Dette kravet kan kompenseres av andre 

former for utviklingsarbeid. 

De følgende arbeidsoppgaver bør dokumenteres i søknaden hvis man har vært involvert i denne typen 

arbeid: 
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Deltatt og/eller ledet arbeid med utvikling av emner.  

Deltatt og/eller ledet arbeid med utvikling av studieprogram 

Innen emner og program må det følge dokumentasjon på roller og hva man oppnådde av resultater i 

form av læreplaner, målformulering, studentenes læring og evt eksamens resultater. 

Disse oppgavene må dokumenteres: 

Gjennomført evaluering av egen undervisning ved hjelp av ulike evalueringsmetoder og dokumentert 

disse (instrument og resultat). 

Veiledning av studenter på Bachelor og Master nivå. Hvis aktuelt på PhD nivå, men dette er ikke er 

krav som skal tillegges avgjørende vekt. 

Formidling og innovasjon 

Det er ønskelig at søker har vist at man kan formidle til aktuelle målgrupper ved hjelp av ulike 

sjangere og medier. 

Innovasjon blir mer og mer sentralt ved UiO og UV-fakultetet. Dette kan skje på en rekke ulike måter 

der man bidrar til forbedring av praksis og til utvikling av politikkutforming på ulike nivåer (f.eks. 

utvalgsarbeid eller direkte i utviklingsprosjekter).

Forskningsledelse

Det vil bli tillagt vekt om søker har erfaring med forskningsledelse av prosjekter eller satsninger 

(program eller lignede). I dette ligger erfaring med søknader om eksterne midler nasjonalt og 

internasjonalt. Ledelse innebærer faglig planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter og 

organisering og økonomisk styring av prosjekter. Ledelse kan innebære å lede hele prosjekter eller 

subprosjekter innen større prosjekter. 

Ledelse av prosjekter innebærer også ekstern virksomhet der man etablerer samarbeid med f.eks 

nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, skoleeiere eller skoler for langsiktig forskning og 

innovasjonsarbeid. 

Tolking av presiserte retningslinjer

Det er kvalitet og volum på vitenskapelige publikasjoner som er de mest sentrale kriterier for å oppnå 

professorkompetanse (ved søknad eller opprykk). Hvis søker ikke tilfredsstiller dette kriteriet skal 

søker ikke tildeles kompetanse. Samtidig forventes det at søkere ved opprykk også har utviklet 

kvalifikasjoner innen de fleste eller alle kriterier som her er angitt. Man vil ikke bli tildelt 

professorkompetanse på grunnlag av kun publiseringer. Også andre kriterier må oppfylles, men her vil 

grad av bredde og kvalitet på kompetansen kunne variere mer. 


