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Revisjon av statuttene for fakultetets pris for fremragende 

undervisning 

Sak om revisjon av statutter for fakultetets pris for fremragende undervisning ble presentert for 
styret i møtet 14.juni 2018. Styrets ønsket justering av forslag til vedtak av retningslinjens punkt 2, 
for hvem som kunne tildeles pris.  

Pris for fremragende undervisning ble etablert ved vedtak i styret  2009. Statuttene for prisen ble 
sist revidert i 2010 slik:  

«1. Formålet med prisen er å stimulere til og påskjønne særlig god pedagogisk virksomhet 

ved UV-fakultetet.  

 

2.  Prisen tildeles ansatte ved fakultetet. Studentenes vurdering av kandidatens prestasjoner 

skal være sentral i vurderingen. Det skal legges stor vekt på faglig engasjement, fokus på 

studentene, god tilrettelegging for læring og evne til nyskapning. Ingen kan få prisen mer 

enn en gang i løpet av en femårsperiode. 

 

3.  Begrunnede forslag på kandidater fremmes av studenter ved UV-fakultetet. 

 

4.  Prisen er et stipend (driftsmidler) på kr 20 000 og et grafisk trykk. Prisen deles ut årlig av 

dekanen. 

 

5.  Prisen tildeles av en komité bestående av 3 studentrepresentanter oppnevnt av 

Studentutvalget ved UV-fakultetet, prodekan for studier og en vitenskapelig ansatt, 

fortrinnsvis fjorårets vinner. Studieseksjonen ved fakultetssekretariatet ivaretas 

sekretærfunksjonen for komiteen. Komiteen utlyser prisen og fastsetter frist for 

innsending av forslag.» 
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Bakgrunn for forslaget til revisjon av statutteten : 

Erfaringen fra komiteens arbeid er at gode, utdypende begrunnelser for nominasjonene er 
vesentlig for å gi komiteen et godt grunnlag for sine vurderinger, og at det derfor bør tydeliggjøres 
at begrunnelsen for nominasjonen skal være spesifikk. Å skille tydeligere mellom de mer tekniske 
kravene til kandidater og kriteriene for å vinne prisen ved å splitte dagens punkt 2 vil også bidra til 
dette.  

I sak til styret i møtet 14. juni 2018 ble det til punkt 2 tydeliggjort hvilken kategori ansatte som 
kunne tildeles prisen.  Med bakgrunn styrets drøftelser i møte 14. juni, er denne presiseringen tatt 
bort. 

Prisen har til nå vært delt ut 9 ganger, og kun to av vinnerne har vært kvinner. Det foreslås derfor 
at det legges inn i statuttene at komiteen bør tilstrebe rimelig kjønnsbalanse over tid.  

I tillegg ser man at siden dette skal være en pris som utgår fra fakultetsstyret, ikke fra kun 
studentene, bør det være en bedre likevekt i komiteen. Det har i praksis vært to 
studentrepresentanter i komiteen ved flere anledninger, og det foreslås at komiteens 
sammensetning endres i tråd med dette.  

Forslag til reviderte statutter (foreslåtte endringer er uthevet): 

 «1. Formålet med prisen er å stimulere til og påskjønne særlig god pedagogisk virksomhet 

ved UV-fakultetet.  

 

2.  Prisen tildeles ansatte ved fakultetet. Det skal tilstrebes en rimelig kjønnsbalanse 

over tid. Ingen kan få prisen mer enn en gang i løpet av en femårsperiode.  

 

3.  Begrunnede forslag på kandidater fremmes av studenter ved UV-fakultetet. 

Begrunnelsen må være spesifikk i forhold til kriteriene i punkt 4, og tydelig 

knyttet til kandidatens undervisningsarbeid. 

 

4. Studentenes vurdering av kandidatens prestasjoner skal være sentral i vurderingen. Det 

skal legges stor vekt på faglig engasjement, fokus på studentene, god tilrettelegging for 

læring og evne til nyskapning. 

 

5.  Prisen er et stipend (driftsmidler) på kr 20 000 og et grafisk trykk. Prisen deles ut årlig av 

dekanen. 

 

6.  Prisen tildeles av en komité bestående av 2 studentrepresentanter oppnevnt av 

Studentutvalget ved UV-fakultetet, prodekan for studier og en vitenskapelig ansatt, 

fortrinnsvis fjorårets vinner. Studieseksjonen ved fakultetssekretariatet ivaretas 
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sekretærfunksjonen for komiteen. Komiteen utlyser prisen og fastsetter frist for 

innsending av forslag.» 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar justeringer av statutter for fakultetets pris for fremragende 

undervisning, i tråd med forslag i framleggsnotat. 

 

 
 
Bård Kjos 
fakultetsdirektør       

Line Sletten 
 seksjonssjef 
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