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Søknadstidspunkt for opprykk 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Lovdata 
• Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger — 

Regelsamlingen documentation (uib.no) 
 

Saken gjelder: 
 
Saken gjelder endring i UiBs regler for behandling av opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger som er hjemlet i nasjonal forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- 
og forskerstillinger. Det er et ønskelig at UiB utvider fra én til to søknadsfrister for opprykk til 
professor, og innfører en ny frist 15.mars i tillegg til dagens frist som er 15.september. 
 
Bakgrunn 
Etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger kan 
institusjonene velge å behandle søknader om opprykk til professor fortløpende eller sette 
søknadsfrister, jf. § 2-2 (4). Muligheten til å sette søknadsfrister gjelder bare for opprykk til 
professor og UiB har satt 15.september som sin søknadsfrist. Når særlige grunner foreligger, 
har rektor kunnet godkjenne at fristen fravikes, jf. Regler for behandling av opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger, pkt. 5. Videre følger det av forskriftens § 2-2 (3) at det 
ikke er anledning til å søke om opprykk til professor i forbindelse med søknad på 
undervisnings- og forskerstillinger på lavere nivå. 
 
De siste årene har flere av våre fakulteter opplevd at den søkeren som har blitt funnet best 
kvalifisert til utlyst stilling som førsteamanuensis, kommer fra stilling som professor. Disse 
søkerne har ønsket å søke om opprykk til professor så snart som mulig etter tiltredelse. 
Dette har ført til flere henvendelser til rektor om å fravike søknadsfristen 15.september. 
Universitetsledelsen har derfor drøftet dagens praksis med dekanene. Alle fakultetene 
ønsket å beholde felles søknadsfrister, men var samtidig av den oppfatning at det ønskelig 
med en søknadsfrist også i vårsemesteret.  
 
UiB står fritt til selv å sette søknadsfrister for opprykk til professor. Universitetet har lang 
erfaring med at 15.september som eneste søknadsfrist har fungert. De seneste årene har vi 
imidlertid erfart at fakultetene i økende grad sender henvendelser til rektor og ber om at 
fristen fravikes. Flere av sakene har omhandlet søkere til førsteamanuensis-stillinger hvor 
søkeren har professorkompetanse fra utlandet. Disse søkerne er ofte ikke godt kjent med 
UiBs opprykksregler og det blir for dem vanskelig å forstå at de må vente nærmere ett år før 
de kan søke om opprykk til professor. Fakultetene ønsker å ansette disse søkerne og for å 
imøtekomme deres ønske om å bli professor-bedømt så raskt som mulig har fakultetene 
henvendt seg til rektor og bedt om fravikelse av fristen.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.3-Regler-og-retningslinjer-for-vitenskapelige-stillinger/Regler-for-behandling-av-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger/
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.3-Regler-og-retningslinjer-for-vitenskapelige-stillinger/Regler-for-behandling-av-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger/
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Universitetsdirektøren sine kommentarer 
 
Søknader om opprykk blir ivaretatt innenfor fakultetstyrenes ansvars- og myndighetsområde.  
Universitetsdirektøren er av den oppfatning at to søknadsfrister pr. år, 15.mars og 
15.september, er å foretrekke fremfor at fakultetene ber om stor bruk av unntaksmuligheten 
ved henvendelser til rektor.   

 
 

Forslag til vedtak: 
Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt. 5 endres til:  
 
Søknadsfristene til å søke opprykk til professor er 15.3 og 15.9. Når særlige grunner 
foreligger, kan rektor godkjenne at fristene fravikes. 
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