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Fremragende underviser og undervisningsmiljø – status for 
meritteringsordning 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning 

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddp
dfs.pdf   

• Styresak 60/17, Fremragende underviser og undervisningsmiljø (FUND) 
Meritteringsordning for underviser  
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-060.pdf  
 

Saken gjelder: 
 
Meritteringsordningen FUND, Fremragende underviser og undervisningsmiljø, ble innført ved 
UiB gjennom styrevedtak i juni 2017. Vedtaket bygger på grundig forarbeid, og forutsetter at 
fakultetene er i gang med utprøving av hele eller deler av ordningen innen utgangen av 
vårsemesteret 2019. Gjennom sin behandling av kvalitetsmeldingen har Stortinget bestemt 
at universiteter og høgskoler skal ha etablert meritteringsordninger innen 1. juli 2019. 
 
Høsten 2018 er samtlige fakultet i gang med å utlyse, etablere eller utrede fakultetsspesifikke 
varianter av FUND. Samtidig som variantene ser ut til å få klare fellestrekk, knytter 
fakultetene arbeidet med dem til faglige behov og pågående utviklingsarbeid i utdanningene 
 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar redegjørelsen for fakultetenes arbeid med meritteringsordninger  
til orientering. 
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Fremragende underviser og undervisningsmiljø – status for 
meritteringsordning 
 
Bakgrunn 
 
Innføringen av en meritteringsordning for fremragende undervisere og undervisningsmiljø er 
et uttrykk for at UiB arbeider systematisk for at innsats i undervisning skal bli verdsatt på lik 
linje med innsats i forskning. Ordningen har som bakteppe at læring, i likhet med forskning, 
krever aktiv medvirkning og sosial samhandling. Den bidrar til anerkjenning av undervisere 
og fagmiljø som aktualiserer undervisning og utdanning i tråd med etablerte akademiske 
normer for kvalitet, åpenhet og etterrettelighet.   
 
Status for FUND ved fakultetene er som følger: 
 

• Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
har etablert en ordning som gir den pedagogiske kvalifikasjonen Fremragende 
underviser (Excellent Teaching Practitioner). Meritterte undervisere danner 
fakultetets Pedagogiske akademi. Ordningen er i første omgang en prøveordning 
for 5 år, de første underviserne ble merittert juni 2017 og årets søknadsfrist var 1. 
oktober. 
 

• Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
har, etter vedtak i fakultetsstyret i juni, lyst ut for første gang høsten 2018, med 
søknadsfrist 31. januar. Vurderingskriteriene er i hovedsak sammenfallende med 
kriteriene i ordningen ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I 
november arrangerer fakultetet workshop for søkere, om hvordan lage 
pedagogisk mappe/teaching portfolio, og hvordan oppfylle kravene til 
dokumentasjon. 
 

• Det humanistiske fakultet 
har, etter behandling i to fakultetsstyremøter høsten 2018, vedtatt en ordning med 
vurderingskriterier som vektlegger systematisk kvalitetsarbeid i emner og 
studieprogram. Første gangs utlysing gjennom meritteringsordningen skjer i 2019. 
 

• Det psykologiske fakultet 
oppnevnte i juni 2018 en arbeidsgruppe med mandat til å foreslå organisering og 
kriterier for merittering av undervisere ved fakultetet. Gruppen har levert sitt 
forslag i oktober, og fakultetet vil følge det opp i sine organer. Fakultetsstyret skal 
behandle saken i desember.  
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• Det medisinske fakultet  
har, i forlengelse av vedtatt handlingsplan for utdanning 2018-2022, startet en 
utredningsprosess i høst. Fakultetets enhet for læring har fått i oppdrag å foreslå 
en meritteringsordning som blir gjenstand for høring og behandling i fakultetets 
organer våren 2019.   
 

• Det juridiske fakultet 
har, i sin Handlingsplan for utdanning 2018-2019, vedtatt å utrede og etablere en 
meritteringsordning. Arbeidet ses i sammenheng med omlegging av master-
programmet i rettsvitenskap. 
 

• Fakultet for kunst, musikk og design 
er i gang med å utrede en ordning som ivaretar utdanningenes faglige egenart. 
Saken har vært til orientering i fakultetsstyret høsten 2019. Orienteringen omfattet 
en presentasjon av erfaringer fra Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Fakultetenes arbeid med meritteringsordninger er forankret i UiBs handlingsplan for kvalitet i 
utdanning, som setter ambisiøse mål for systematisk kvalitetsarbeid på alle nivå i 
organisasjonen.  
 
Med innføringen av FUND, som nå blir fulgt aktivt opp ved samtlige fakultet, har UiB også 
inntatt en tydelig posisjon i sektoren. Meritteringsordningen er informert av, og 
sammenlignbar med, tilsvarende ordninger ved andre nordiske og norske institusjoner. Det 
tilsier at UiB også er godt forberedt dersom nasjonal samordning av meritteringsordninger 
blir en realitet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
09.11.2018/Kari Bjørgo Johnsen/avd. dir Christen Soleim 
 


	Fremragende underviser og undervisningsmiljø – status for meritteringsordning
	Henvisning til bakgrunnsdokumenter
	Saken gjelder:

