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Styreseminar om tilsettingsprosesser, fort. Prøveforelesning 

 

Fra referatet fra styreseminar om tilsettingsprosesser (sak 23/2016) avholdt 15. juni 2016: 

Seminaret ble avsluttet etter diskusjonen om sorteringsarbeid. Diskusjonen om bedømmelse, 

prøveforelesninger og intervjuer, og innstillings- og tilsettingsarbeid fortsetter høsten 2016. 

Bedømmelsesarbeidet ble diskutert i møte 12. oktober. 

Diskusjonen fortsetter i ordinært møte 9. november men begrenses til opprinnelig saksnotatets 

punkt VII. Prøveforelesninger og intervjuer. 

Til diskusjonen kan det være nyttig å ta med praksis ved andre enheter: 

Institutt for statsvitenskap: ISV erstatter til tider prøveforelesning med ordinær forelesning. 

Aktuelle kandidater til faste stillinger bes forelese over oppgitt tema i forbindelse med ordinær 

undervisning. Dette gir komiteen anledning til å observere og vurdere kandidaten i en faktisk 

undervisningssituasjon, men er vanskelig å planlegge og vanskeliggjør sammenligning av 

kandidatene. Det vurderes hvorvidt kandidater skal i fremtiden bes om å holde en forelesning over 

deres tanker og visjoner for utdanningstilbudet ved ISV, men dette er ennå ikke forsøkt. 

Økonomisk institutt: ØI sine tilsettingsprosesser følger en internasjonal kalender og praksis for 

tilsetting av økonomer. I løpet av årets første to-tre måneder møter og intervjuer ledelsen mulige 

kandidater i forbindelse med to store internasjonale jobbkongresser.  Noen inviteres deretter til å 

søke ledige stillinger ved ØI. Kandidatene inviteres kort tid etter til å presentere deres jobb market 

paper ved et av ØIs mange, faste seminarer der store deler av staben deltar. Det holdes ingen 

prøveforelesning rettet mot studenter; jobb market paper bygger kun på forskningsinteresser. 

Kandidatene intervjues formelt av ledelsen mens de er i Oslo, og får anledning til å møte 

medlemmer av staben som deler deres forskningsinteresser. Sakkyndigvurdering suppleres med 

intervjureferat og innstillingen styrebehandles i løpet av februar-mars. Foreløpige tilbud sendes de 

innstilte i påvente av behandling i fakultetets tilsettingsutvalg. 
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Vedlegg:  Saksnotat 23/16 med vedlegg 

   

   

  

 


