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STILLINGSBESKRIVELSE FOR PROFESSOR-
/FØRSTEAMANUENSISSTILLING I ODONTOLOGI (ORAL PROTETIKK) 
  
Stillingen er knyttet til Avdeling for protetikk og bittfunksjon, Institutt for klinisk 
odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområdet er odontologi, 
og spesialområdet er oral protetikk. 
 
Avdelingen har ansvar for forskning, undervisning og formidling innen sitt 
spesialområde, og undervisningen skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende 
studieplaner for fakultetets studieprogrammer innen odontologi (Master) og tannpleie 
(Bachelor). Avdelingen har også ansvar for spesialistutdanningen i oral protetikk.  

 
Arbeidsområde 
Den som tilsettes, skal lede og initiere forskning innen oral protetikk og bittfunksjon, 
drive forskerveiledning og veiledning av studenter, stipendiater og 
spesialistutdanningskandidater innen dette og andre aktuelle områder. Videre skal 
vedkommende gi alle typer undervisning på alle nivåer, delta i eksamensarbeid og påta 
seg administrative og andre oppgaver etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 
  
Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som tilsettes, også 
bli pålagt arbeid utenfor avdelingen/instituttet som stillingen er knyttet til. 

 
Kvalifikasjonskrav 
For tilsetting som professor/førsteamanuensis kreves vitenskapelig og pedagogisk 
kompetanse, formidlingskompetanse og annen kompetanse i samsvar med gjeldende 
regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved Universitetet i Oslo. 
I denne stillingen kreves det norsk autorisasjon som tannlege, spesialistutdanning i oral 
protetikk el. tilsvarende dokumentert kompetanse og bred klinisk erfaring. Gode 
samarbeids- og kommunikasjonsevner og ledelsesevne, ansvarsbevissthet og personlig 
egnethet er en forutsetning.   
 
Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, 
forventes det at vedkommende – innen nærmere bestemt tid etter tiltredelsen – behersker 
et skandinavisk språk slik at vedkommende kan ivareta undervisning og andre aktuelle 
funksjoner i stillingen. 
   
Vurderingsgrunnlag 
Vurderingsgrunnlaget er søkerens vitenskapelige, kliniske, andre faglige og 
pedagogiske kvalifikasjoner samt kvalifikasjoner for formidling/utadrettet virksomhet 
og for ledelse/administrasjon. I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig egnethet av 
betydning for samarbeidet. I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av 
kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Bred kompetanse i oral protetikk vektlegges. 
Spesialistutdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner vil bli tillagt særlig vekt. Det vil 



også bli lagt særlig vekt på forskning og forskningsinteresse som aktivt kan bidra til å 
supplere og øke bredden i aktuell forskning og undervisning ved avdelingen.  
Ut over det ordinære vurderingsgrunnlaget vektlegges gode samarbeids- og 

kommunikasjonsevner, ansvarsbevissthet og personlig egnethet. 
 
 
 
Annet 
Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe 
seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. 
 
Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og det kan være aktuelt 
med prøveforelesninger. 
 
Universitetet i Oslo har som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og 
kjønnssammensetning og å rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.  
 
Universitetet i Oslo har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater 
frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater. 
  
 
  
 
 


