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Krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i professor- og førsteamanuensisstillingene  

På bakgrunn av mandat for «arbeidsgruppe som skal utrede krav til utdanningsfaglig kompetanse for 

ansettelse i professor- og førsteamanuensisstillingene», foreslår arbeidsgruppen følgende endringer 

i FOR-2006-02-09-129: 

 

For § 1-4 (3) krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse i stilling som førsteamanuensis, foreslår 

arbeidsgruppen følgende formulering: 

Beherske grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av 

undervisning og veiledning (grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning). 

Ferdighetene kan utvikles gjennom egne program (minimum 200 t), relevante kurs og/eller egen 

praktiske undervisning og skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling     

 

For § 1-2 (3) krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse i stilling som professor, foreslår 

arbeidsgruppen følgende formulering: 

I tillegg til de krav til grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning som er gitt til 

stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres: 

- Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid 

- Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis både på master- og ph.d.- nivå 

- Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller i fagfellesskap 

 
 
 
I tillegg til det arbeidsgruppen er bedt om å komme med forslag og kommentarer til, har arbeidet 

også avdekket behovet for å supplere § 1- 1 i dagens Forskrift, slik at det sikres at alle høyere 

utdanningsinstitusjoner utvikler og vedtar utfyllende krav til grunnleggende kvalifikasjoner innen 

undervisning og veiledning. 

 
§1-1(1) Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og 

forskerstillinger ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Institusjonene 

kan fastsette krav for den enkelte stillingstype ut over disse kravene for hele eller deler av 

institusjonen.  Ved kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles mer spesifiserte krav. 
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Ansettelsesmyndighetene kan stille krav om at den som blir ansatt, forplikter seg til å 

gjennomgå en bestemt opplæring, innen en viss tidsfrist. Alle utdanningsinstitusjoner skal 

utvikle nærmere kriterier for ansattes undervisningskompetanse og hvordan denne skal 

dokumenteres  

 

 

 


