
 
                   FS-SAK   17/2020     

 

Postadresse: 
Postboks 1142 Blindern 
0317 Oslo 

Besøksadresse: 
Geitmyrsveien 69/71 
0455 Oslo 

Telefon: 22 8520 00 
Telefaks: 22 8523 32 

1 av 1 
1. Kunngjøring SKO_1352-

1.side.docx 
 

         
      

NOTAT 
 

Til: Fakultetsstyret 
 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Kopi: Fak.adm.ledelse 

Gjelder:  KUNNGJØRING AV INNTIL 6 POSTDOKTORSTILLINGER  

Møte:  MØTE I FS 09.06.2020 

Saksbehandler:  M. Nesteby 
Dato:  

23.04.2020 
Signatur: 

(dokumentet er 

godkjent i ePh) 

 Saksnummer: 

2020/4431  
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Dekanen gis fullmakt til strategisk rekruttering og å kunngjøre postdoktorstilling(er) med 
sikte på tiltredelse i ultimo 2020. Dekanen gis fullmakt til å utforme kunngjøringsteksten.   
 
 

Hjemmel for midlertidighet er: 
Ansettelse som postdoktor er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 
10 (1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav f. 
 

 
 
Det er redegjort for saken i vedlagte notat datert 23.4.2020. 
 
  
  
 
 
 
 
Vedlegg:   
Notat av 23.4.2020 fra dekanen 
  
 
 



Universitetet i Oslo Notat 
Det odontologiske fakultet 

  FS-SAK 17/2020 

 

 

      

NOTAT 

 

Til: Fakultetsstyret 

 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Kopi: Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse 

Gjelder:  KUNNGJØRING AV INNTIL 6 POSTDOKTORSTILLINGER  

Møte:  09.06.2020 

Saksbehandler: Maria Nesteby 

Dato:  28.6.2020  Signatur:  Saksnummer: 2020/5571  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Dekanen gis fullmakt til strategisk rekruttering og å kunngjøre postdoktorstilling(er) med 
sikte på tiltredelse i ultimo 2020. Dekanen gis fullmakt til å utforme kunngjøringsteksten.   

 
 

Hjemmel for midlertidighet er: 
Ansettelse som postdoktor er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 
(1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav f. 

 

Kunngjøring av inntil seks postdoktorstillinger 

Universitetet i Oslo (UiO) vedtok i vår Strategi 2030 der en av ambisjonene er at «UiO skal 
fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning». Et av målene knyttet til denne 
ambisjonen er «UiO skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging 
utvikle forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv». Denne ambisjonen deles fullt ut 
av Det odontologiske fakultet (OD). Postdoktorer er sentrale i fakultetets forskning og 
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forskningsprosjekter. En postdoktorstilling er også neste trinn på en vitenskapelig akademisk 
karriere  

OD har i dag 10 postdoktorer, hvorav fire ved Institutt for oral biologi (IOB) og seks ved 
Institutt for klinisk odontologi (IKO). Av disse har OD tre eksternt finansierte postdoktorer, 
hvorav to på Avdeling for biomaterialer og en på IOB. OD har seks ledige postdoktorstillinger 
fra juli 2020. Disse ligger inne i langtidsbudsjettet til fakultetet.  

Profil ved kommende kunngjøring 

Ifølge Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig 
assistent og spesialistkandidat har ansettelse i stilling som postdoktor som hovedmål å 
kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det skal utarbeides en plan for 
gjennomføring av kvalifiseringsarbeidet/prosjektet som ligger til grunn for ansettelsen i 
postdoktorstillingen, og som skal inngå som en del av ansettelseskontrakten.  

Ved OD har praksis vært at kunngjøring av postdoktorstillinger i utgangspunktet skal være 
åpen. Vi legger til grunn at denne praksisen videreføres. Samtidig må fakultetet sikre at vi 
utvikler kandidater innen spesialområder slik at vi har kvalifiserte søkere til faste vitenskapelige 
stillinger i fremtiden.  

I vedlagte forslag til kunngjøring, som godkjent av forskningsdekanen, er de ovennevnte hensyn 
søkt ivaretatt. 

Godkjent elektronisk i ePhorte av dekan Pål Barkvoll 
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