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NOTAT 

Til: Fakultetsstyret 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Kopi: Fak.adm.ledelse 

Gjelder: STIPENDIATSTILLINGER - KUNNGJØRING 

Møte: MØTE I FS 9.6.2020 

Saksbehandler: M. Nesteby 
Dato:  

27.04.2020 
Signatur: 

(dokumentet er 

godkjent i ePh)

Saksnummer: 

2020/5571 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Dekanen gis fullmakt til strategisk rekruttering og å kunngjøre stipendiatstillinger(er) med 
sikte på tiltredelse i primo 2021. Dekanen gis fullmakt til å utforme kunngjøringsteksten.   

Ansettelse som stipendiat er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) 
og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g. 

Det er redegjort for saken i vedlagte notat datert 27.4.2020. 

Vedlegg:   
Notat av 27.4.2020 fra dekanen 
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NOTAT 
 

Til: Fakultetsstyret 
 

Fra: Fakultetsdirektøren 

Kopi: Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse 

Gjelder:  KUNNGJØRING AV INNTIL 8 STIPENDIATSTILLINGER  

Møte:  09.06.2020 

Saksbehandler: Maria Nesteby 

Dato:  28.6.2020  Signatur:  Saksnummer: 
2020/5571  

 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar at det strategisk rekrutteres inntil 8 stipendiatstillinger for tilsetting i 
primo 2021. Dekanen gis fullmakt til å utforme kunngjøringsteksten.   
 
Ansettelse som stipendiat er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) 
og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g. 
 

Strategisk rekruttering 
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 institutt (OD), og vi har som mål å 
få levert 10 doktorgrader i året. 

For å oppnå fakultetets måltall i årene som kommer må det rekrutteres nye stipendiater. 
OD har åtte ledige stipendiatstillinger fra nyttår 2021 som ligger inne i langtidsbudsjettet 
til fakultetet. For at stipendiatene skal kunne ta fatt på arbeidet fra nyttår, bør stillingene 
utlystes i juni 2020.  

Formålet med stipendiatstillingen er forskerutdanning frem mot avlagt doktorgrad. 
Stillingens innhold er regulert i avtale om forskerutdanning som forutsettes inngått 
mellom stipendiaten, grunnenheten, veiledere og fakultetet. Forutsetning for 
ansettelsesforholdet er opptak til doktorgradsprogrammet. Ansettelse som stipendiat 
er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) og universitets- og 
høyskoleloven § 6-4 bokstav g. 
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Om utlysningen   
Det er ønskelig at  ansettelsesperioden for stipendiat skal være fire år med tre forsknings 
år, inklusive opplæringsdel og et pliktår som innbefatter undervisningsplikt.  

Det er særlig presisert at 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 formidling i pliktarbeidet. 

dokumentet er godkjent elektronisk via ePhorte av dekan Pål Barkvoll
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