Føretaksleiinga

Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

Deres ref:

Vår ref:
2018/840 - 30011/2018

Saksbehandler:
Helene-Christin Skaarnes

Dato:
19.03.2018

Høring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsog forskerstillinger
Viser til høringsbrev fra 3. januar 2018 fra Kunnskapsdepartementet angående endring i forskrift om
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Det anbefales at ny forskrift skal:
-

-

-

inneholde krav til pedagogisk basiskompetanse av et omfang på 150-200 timer som alle må ha
gjennomført innen ett år etter ansettelse.
inneholde krav til utdanningsfaglig kompetanse for professorstillingen som det er naturlig å
stille til ansatte på høyeste nivå, og som motiverer ansatte på lavere nivå til å legge stort
engasjement i fortløpende å utvikle sin utdanningskompetanse.
inneholde generelle krav som skal gjelde for alle fagområder og institusjoner. Institusjonene
skal fortsatt kunne fastsette egne og høyere krav ved egen institusjon eller fagområder ved
denne.
inneholde generelle krav for stillingene som gjør at søkere fra andre institusjoner i inn- og
utland kan dokumentere om de oppfyller dem.

Haukeland universitetssjukehus støtter fullt ut ovennevnte anbefalinger.
For 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.
Haukeland universitetssjukehus støtter fullt ut anbefalingene.
Krav til kompetanse for ansettelse som professor:
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.
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Haukeland universitetssjukehus støtter anbefalingene. En vil imidlertid gjøre oppmerksom på at
endringene medfører økte krav til søkerne, både for førsteamanuensis- og professorstillinger. Dette kan
føre til at søkermassen blir betydelig redusert, og en kan i noen fagfelt få problemer med å finne
kvalifiserte søkere. Dette gjelder spesielt innen fag hvor en har delte stillinger / bistillinger, f. eks.
hovedstilling ved sykehuset og bistilling ved universitet eller høyskole. Den foreslåtte endring er
imidlertid så viktig med tanke på å styrke undervisningskompetanse, at dette i større grad må vektlegges.

Vennlig hilsen
Anne Mette Koch, Kst. seksjonsleder
Seksjon for fag og utdanning, Forsknings og utviklingsavd., Haukeland Universitetssjukehus
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