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Høring: utredning av meritteringsordning for undervisere ved Det
medisinske fakultet
Utvikling av og implementering av meritteringssystemer er en del av UiBs Handlingsplan for
kvalitet i utdanning 2017-2022. I fakultetets handlingsplan for utdanning for 2018-2022 heter
det at fakultetet skal:
(…) utrede nye lønnsinsentiver og premieringsordninger, slik at aktiviserende og
nyskapende undervisning belønnes, for eksempel gjennom ordninger for «fremragende
underviser».
Enhet for læring (EFL) ved Det medisinske fakultet fikk høsten 2018 i oppdrag fra prodekan
for utdanning å utrede en modell for meritteringsordning for undervisere ved fakultetet.
Utredningen tar for seg formålene ved en slik meritteringsordning, avgrensing av relevante
begrep og et konkret forslag til ordning. I forslaget er det tatt stilling til følgende spørsmål:
1. Hvem kan søke?
2. Hvordan søker man?
3. Hvordan vurderes søknadene (vurderingskriterier, søknadsprosess og
sammensetning av vurderingskomite)?
4. Hva innebærer det å bli merittert?
5. Hvordan skal ordningen organiseres og forvaltes?
6. Hva slags veiledning og støtte vil være tilgjengelig i søknadsprosessen?
7. Hvilke forpliktelser innebærer det å ha status som merittert underviser?
EFL ber spesielt om tilbakemelding på disse punktene:
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Navnet på selve ordningen: «fremragende underviser» vs. «fremragende utdanner».
Hvorvidt det bør være en nedre grense for stillingsprosent for å kunne søke, og om
det er riktig å tillate ansatte i de foreslåtte stillingskategoriene å søke.
Om søknadskriteriene er riktige og dekkende.
Hvordan oppfatter instituttene at meritteringsordningen kan innpasses i eksisterende
karriereløp?
Hvordan ser instituttene på sin rolle i å legge til rette for at deres ansatte kan
kvalifisere seg som meritterte undervisere?

Frist for høringssvar er fredag 21. juni.
Vennlig hilsen
Steinar Hunskår
prodekan for utdanning
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