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INNSTILLING 
 

TILSETTING I STILLING SOM DOKTORGRADSSTIPENDIAT (SKO 
1017)/POSTDOKTOR (SKO 1352)  (EV VED PROSJEKT X), INSTITUTT X 

 

1. INNSTILLINGSKOMITÉ 

 
NB: I de sakene hvor instituttstyret fatter vedtak om tilsetting (dvs stip og postdoktorstillinger) er komiteen en 
innstillingskomité som også har ansvar for å intervjue kandidater og hente inn referanser. Instituttleder er 
innstillende organ. 
 
Søkerne ble vurdert av en komité bestående av (tittel) X, (tittel) Y og (tittel) Z. Sekretær under 
intervjuene var (tittel) Æ. Sted og dato for intervjuene. 
 

2. PROSJEKTOMTALE 

 
Kort omtale av stillingen/prosjektet stipendiaten skal tilsettes ved  
 

3. KRAV TIL STILLINGEN 

 
Klipp ut fra kunngjøringsteksten og tilpass 
 

4. UTVELGELSE  

 
X søkere søkte stillingen.  
 
Det var anslagsvis X søkere med minoritetsbakgrunn (ref. PM 2004-12 om tiltak mot rasisme og 
diskriminering). NB! Her skal antall søkere som selv huket av for minoritetsstatus oppgis.  
 
Utvelgelse av søkere ble foretatt på bakgrunn av: 
 

• Administrativ siling på bakgrunn av ufullstendig søknad eller manglende formelle 
kvalifikasjoner: kandidatnr 1, 2, 3 osv. 

• Gruppevis omtale av søkere som er formelt kvalifisert men som ikke når opp på bakgrunn av 
X, Y, Z kriteria: kandidatnr 4, 5, 6 osv. 

• På bakgrunn av de samme kriteriene sitter vi igjen med kandidatnr. 7, 8,  9 som omtales 
individuelt under. 

 
 

5. OMTALE 
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Kort omtale av hver søker som kommer med videre: 
 
NAVN NN1 

o Fakta (om utdanningsbakgrunn (har MA fra Univ. of X), karakterer, osv) 
o Omtale av kvaliteten av masteroppgaven, prosjektbeskrivelsen og eventuell relevans for området/prosjektet 
o Omtale av intervjuet: her er det særlig viktig å utdype søkerens motivasjon for stillingen, evne til 

samarbeid, personlige egnethet og ev egnethet for undervisningsoppgaver. 
o Omtale av referanser som er innhentet 
o Avsluttende omtale:  

o Komiteen finner NN kvalifisert for stillingen  
o Evt. Komiteen finner NN mindre egnet for stillingen og rangerer/innstiller henne ikke. 

NAVN NN2… 
 

6. KONKLUSJON 

 
Kort oppsummering av hva som skiller de kandidatene som skal rangeres, begrunnelse for rangeringsrekkefølgen 
 
En enstemmig innstillingskomité rangerer/innstiller derfor som følger: 
 

1. NN 
2. osv. 

 
Evt. delt innstilling der X rangerer slikt… og Y rangerer slikt… 
 
 
Blindern, xx.xx.xx 
 
 
 
 
X X X 

 


