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Vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger 

Det juridiske fakultet ønsker å sikre at både forsknings- og undervisningssiden blir tilstrekkelig 

ivaretatt ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. I den forbindelse er det to hovedspørsmål 

som bør diskuteres:  

1. Hva kreves av faglig bakgrunn/dokumenterte kunnskaper for å kunne «undervise, veilede og 

delta i eksamenssensur» - «på et skandinavisk språk» - «i et eller flere av rettsstudiets 

obligatoriske fag», slik vi krever i dagens kunngjøringstekster? 

2. Er det behov for tydeliggjøring eller endring av ansvarsfordeling mellom ulike ledd i 

ansettelsesprosessen for å sikre at undervisningssiden blir bedre ivaretatt? 

Saken legges fram for fakultetsstyret 19. oktober. Som en forberedelse av styresaken ønsker vi å 

innhente synspunkter fra Programråd for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR), Likestillings- og 

mangfoldsutvalget (LiMU), Stipendiatrådet, Programråd for forskerutdanning (PFF) 

instituttledergruppen og dekanatet.  

PMR bes spesielt om å se på problemstillingene knyttet til det første spørsmålet.  

Bakgrunn 

Etter NOKUT-evalueringen i 2008 har fakultetet lagt stor vekt på at alle faste førsteamanuensis- og 

professorstillinger skal ha noe undervisning i obligatoriske fag. Det ble påpekt at juridisk fakultet 

har dårlige forholdstall mellom studenter og lærer og viktigheten av at de fast ansatte blir synlige i 

den obligatoriske undervisningen. I det videre arbeidet med styrking av studiekvalitet har dette 

blitt vektlagt. Det innebærer også at det ved faste ansettelser stilles krav om at man skal kunne 

undervise og sensurere i obligatoriske fag. Dette aktualiserer spørsmålet om hvilken faglig 

bakgrunn man må ha for å kunne undervise i de obligatoriske fagene. Kravet om at alle fast ansatte 

skal undervise i obligatoriske fag kan stå i et spenningsforhold til fakultetets strategiske plan 2010-

2020 som sier at «Vi skal rekruttere flere lærere med utenlandsk juridisk bakgrunn til faste 

stillinger ved fakultetet».  

I henhold til årsplan for Det juridiske fakultet 2015-2017 har fakultetet foretatt en kartlegging av 

tilgjengelige ressurser i hvert enkelt fag og identifisert noen fag med særskilte ressursproblemer. 
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Fakultetets stillingsplan og rekrutteringsstrategi er virkemidler som kan tas i bruk for å sikre at 

kompetanse i de ulike fagene opprettholdes på et forsvarlig nivå.  

Faste førsteamanuensis- og professorstillinger ved universitetet har lik andel forskning og 

undervisning. Tradisjonelt ved tilsettinger har det vært lagt større vekt på å vurdere forskning enn 

undervisningssiden.  

Hvilke krav bør vi stille til fast ansatte som skal undervise i obligatoriske fag? 

Det er spesielt to formuleringer fra kunngjøringstekster som er viktige i denne sammenhengen. De 

to formuleringene under er hentet fra et eksempel på en typisk kunngjøringstekst som nylig er 

brukt ved fakultetet.    

1. Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå 

(doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap, og minst ett større arbeid må dokumentere 

kompetanse innen et offentligrettslig fag. Minst ett av de mer omfattende arbeidene må gi en 

grundig behandling av et rettsdogmatisk emne på grunnlag av norske rettskilder eller 

folkerettslig eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold. 

Det er et generelt krav for tilsetting som førsteamanuensis i rettsvitenskap at man har doktorgrad 

(eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Så langt har vi ikke stilt krav i kunngjøringstekster om at man 

også må ha mastergrad i rettsvitenskap. Doktorgrad i rettsvitenskap har vært utstedt med 

spesialiseringene jus, kriminologi og menneskerettigheter, og det er ikke et generelt krav at man 

må ha mastergrad i rettsvitenskap for å bli tatt opp på fakultets doktorgradsprogram.  

 Bør det oppstilles et generelt krav om at man også må ha master i rettsvitenskap eller 

tilsvarende? 

Dette reiser noen underproblemstillinger:  

o Må det være en femårig juridisk utdanning? Hvis ja, er dette nødvendig for alle stillingene? 

o Hvordan bør vi stille oss til blandingsgrader (f.eks. Economy and Law)? 

o Må grunnutdanningen gi tilgang til juridiske profesjoner i hjemlandet? Eller være grunnlag 

for å kunne praktisere som advokatfullmektig i Norge? 

o Er det grunn til å skille mellom nordisk grunnutdanning og utdanning fra utenfor Norden? 

 

2. Søkere må kunne undervise, veilede og delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske 

språk (norsk, dansk, svensk) innenfor ett eller flere av rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige 

fag. Det vises til studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap; se særlig informasjon om semester 

3, 4, 7 og 8. Søkere må påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. 

 Språkkravet – bør vi kreve at det kan undervises på et skandinavisk språk på 

tiltredelsestidspunktet eller bør det oppnås i løpet av en bestemt periode? 
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 Deltagelse i obligatorisk undervisning og sensur – bør vi kreve full deltagelse fra første 

semester eller kan det oppnås i løpet av en bestemt periode? 

 

Det kan også diskuteres om fakultetet i kunngjøringstekstene bør være tydeligere på hva slags 

dokumentasjon vi forventer som vurderingsgrunnlag på undervisningssiden. I dag varierer det i 

hvilken grad søkerne redegjør for og dokumenterer egen undervisningserfaring.  

 

 Noen eksempler på mulig dokumentasjon – hva hjelper oss best til å gjøre en god 

vurdering? 

o Attest fra arbeidsgiver som bekrefter utført undervisning? 

o Studentevalueringer? 

o Et notat som redegjør for pedagogiske planer og visjoner? 

o Et notat som redegjør for faglige kvalifikasjoner i relevante undervisningsfag? 

 

Instituttene har noe ulik praksis når det kommer hvor åpent fagområde som defineres. Institutt for 

offentlig rett har en tradisjon for relativt åpne utlysninger («offentligrettslige fag»). Institutt for 

privatrett og Nordisk institutt for sjørett lyser derimot ut stillinger innenfor snevrere fagområder, 

for eksempel selskapsrett eller arverett. Med kunngjøringer knyttet til konkrete fagområder vil det 

være enklere å styre rekrutteringen i retning av fag med særskilte undervisnings- og 

forskningsbehov. Det forenkler også bedømmelseskomiteens oppgave. En ulempe kan være at 

rekrutteringsgrunnlaget blir mindre, og at man kan miste godt kvalifiserte søkere med en litt annen 

faglig profil.  

 

 Bør hovedregelen være åpne kunngjøringer eller kunngjøringer spesifikt rettet mot 

fagområder med særlige undervisnings- eller forskningsbehov? 

 

Ansvarsfordeling mellom ulike ledd i ansettelsesprosessen 

 

For å få gode ansettelsesprosesser er det viktig at ansvarsfordeling og formål er tydelig i alle ledd. 

Dette er viktig tilsettingsutvalg, bedømmelseskomiteer og ledere, men også for søkerne.  

 

 Er det behov for supplerende retningslinjer/en veiledning som tydeliggjør rollefordeling? 

Dette kan utarbeides for en eller flere av de følgende punktene: 

o Bedømmelseskomiteens rolle og sammensetning – hva forventer vi av vurderingen 

av andre kvalifikasjoner enn de vitenskapelige, og hvordan skal disse vektes mot 

hverandre? 

o Intervjuer – hva er formålet, hva vurderer vi? 

o Prøveforelesninger – hva er formålet, hva vurderer vi? 

o Innstillingen 

o Tilsettingsutvalgets rolle – muligheter til å endre rangering, når sendes saker tilbake 
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Fakultetet og instituttenes rolle bør også diskuteres. Det er instituttene som styrer 

tilsettingsprosessene fram til innstilling, men stillinger tildeles av fakultet og undervisningen 

administreres på fakultetsnivå. Dette bidrar til at interessekonflikter mellom fakultetsnivå og 

instituttnivå kan bli synlige i tilsettingsprosesser.  

 

Dekanen foreslår følgende endringer til dagens ordning:  

o Instituttleder legger fram kunngjøringsteksten for dekanatet før den oversendes ITU, slik at 

dekanatet kan kvalitetssikre at kunngjøringen er utformet i tråd med ressursbehovene.  

o Bedømmelseskomiteene redegjør kort for undervisningserfaring og om søkeren har 

pedagogisk basiskompetanse eller ikke, men det tillegges lite vekt i rangeringen 

o Bedømmelseskomiteen oppnevnes av enten av dekanen etter forslag fra instituttet eller av 

instituttledermøtet  

o Der instituttet er innstillingsorgan oppnevner instituttleder en innstillingsgruppe som 

normalt skal bestå av instituttleder, prodekan for undervisning og en student.  Prodekan for 

undervisning får et særskilt ansvar for at kvalifikasjoner for undervisning er forsvarlig 

vurdert gjennom innlevert dokumentasjon og intervjuer, eventuelt også prøveforelesning. 

Avvik fra denne sammensetningen må avklares med dekanen.  

 

Dette vil ikke medføre økte kostnader eller økt tidsbruk for hver enkelt tilsetting, men sikre at både 

forskningsbehov og undervisningsbehov blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom hele prosessen. Det vil 

også bidra til at prinsippdiskusjoner kan avklares på et tidlig tidspunkt 

 

Videre oppfølging 

 

Resultatet av denne diskusjonen vil få konsekvenser for utforming av framtidige 

kunngjøringstekster. Tydeligere kunngjøringstekster gjør at potensielle søkere bedre kan vurdere 

sine muligheter, og det vil lette arbeidet for bedømmelseskomiteene. En positiv effekt kan også 

være at tilsettingsprosessene oppleves som ryddigere av alle involverte.  

 

Som nevnt kan noen krav i utlysningstekster stå i motsetning til ønsket om internasjonalisering og 

rekruttering av personer med utenlandsk bakgrunn til faste vitenskapelige stillinger. Når resultatet 

av denne prosessen er avklart vil fakultetet jobbe videre med rutiner for mottak, oppfølging og 

karriereveiledning for stipendiater og postdoktorer med utenlandsk grunnutdanning. Hvis de så 

tidlig som mulig får kjennskap til hva som kreves for å være aktuell for fast stilling kan de gjøre 

sine prioriteringer ut i fra dette.  

 

 

 

 

 

 


