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I.

Førstelektorprogrammets formål

Førstelektorprogrammet er et virkemiddel i UiT sitt gjennomgående arbeid med
kompetanseheving blant sine tilsatte. Ved deltakelse i førstelektorprogrammet kan faglige tilsatte
få bistand til å oppnå opprykk til førstelektor.
II.

Førstelektorprogrammets innhold

Frøstelektorprogrammet består av tre deler:
• en skoledel bestående av metodekurs, seminarer og faglige samlinger
• en mentordel som sikrer deltakerne en rådgiver og støttespiller i prosessen fram til søknad
om opprykk
• kvalifiserende FoU-stipender som gis til drift av deltakernes forsknings- og
utviklingsprosjekter, FoU-prosjekter og til frikjøp fra undervisning
De som tas opp på førstelektorprogrammet kan få tilbud om:
• inntil tre år med 50 % tid til forskning og utvikling (avhengig av hvor langt de er kommet
i sin kvalifisering)
• en egen mentor som veileder dem fram mot søknad om opprykk
• fortrinnsrett til deltakelse på faglige arrangementer som inngår i programmet
III.

Organisering av førstelektorprogrammet

Instituttene/instituttleder har ansvar for følgende oppgaver i forbindelse med sine tilsattes
deltakelse i førstelektorprogrammet:
• vurdere søkerne blant instituttets tilsatte til programmet
• foreslå mentor
• godkjenne FoU-prosjekter
• sørge for frikjøp fra undervisning
• oppfølging gjennom en årlig veiledningssamtale
• avgjøre søknader om forlengelse i programmet ved lengre sykefravær
Fakultetene har ansvar for å opprette bedømmelseskomite ved søknad om opprykk til førstelektor.
Førstelektorutvalget har overordnet ansvar for førstelektorprogrammet. Følgende ansvar er tillagt
førstelektorutvalget:
• faglig kvalitet og innhold i programmet
• opptak til programmet
• oppnevning av mentor
• oppfølging av deltakerne
• vurdere muligheter for regionalt samarbeid
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Alle fakultetene oppnevner hver sin representant fra fakultetets vitenskapelig tilsatte til
førstelektorutvalget. Representantene oppnevnes for tre år og kan reoppnevnes. I tillegg
oppnevnes én representant og en vararepresentant blant deltakerne i programmet.
Representantene fra deltakerne oppnevnes for ett år av gangen og kan sitte i inntil to år.
Universitetsdirektøren v/Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) har ansvaret for
driften av programmet og er sekretariat for førstelektorutvalget.
IV.

Søknad om opptak til førstelektorprogrammet

Ledige plasser i førstelektorprogrammet utlyses årlig, med informasjon om søknadsfrister. Det er
utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes.
a) Krav til søkerne
•
•
•

faglige tilsatte i 100 % stilling med fast tilsetting
søker må kunne vise til erfaring fra FoU-prosjekter
søker må være motivert for å gjøre en ekstra innsats innen FoU-arbeid

b) Krav til søknaden
Søknaden sendes til eget institutt og skal inneholde følgende:
• en beskrivelse av FoU-prosjektet
• en fremdriftsplan for tiden frem mot søknad om opprykk
• referanser til alle relevante skriftlige arbeider søkeren allerede har utført og planlegges
inkludert i søknaden om opprykk
• opplysninger om søkers planlagte karriereløp frem mot en mulig dosentstilling; dette
inkluderer en beskrivelse av egen motivasjon for å gjøre den nødvendige ekstra innsatsen
som kreves for å bli førstelektor
• vurdere hva som gjenstår før søknad om opprykk kan sendes inn
Søknaden skal være godkjent av instituttleder
c) Instituttet/instituttleders oppgaver
Innen en oppgitt frist skal instituttene oversende søknadene til sekretariatet. Ved
oversendelsen skal Instituttleder vedlegge en skriftlig vurdering som bør inneholde følgende:
• en vurdering av søknaden, prosjekt(er), fremdriftsplan, søkerens faglige kompetanse og
potensial, og den ansattes individuelle karriereløp. I denne sammenheng bør det også
inkluderes en vurdering av søkerens motivasjon for deltakelse i programmet
• vurdere hvordan søkeren kan inkluderes/ ivaretas i eksisterende faggrupper/
forskningsgrupper
• en redegjørelse for fremtidig kompetansebehov på søkerens fagområde ved enheten
• en innbyrdes rangering av søkerne dersom det er flere søkere fra samme institutt
d) Kriterier for opptak
Førstelektorutvalget gjør endelig opptak til førstelektorprogrammet. Opptaket baseres på
følgende kriterier:
• søknader om to år i programmet prioriteres foran søknader om tre år i programmet
• instituttleders rangering av interne søkere
• instituttleders vurdering av hver enkelt søker
• søkere fra fagmiljøer med særlige rekrutteringsutfordringer prioriteres foran søkere fra
miljøer med mindre rekrutteringsutfordringer
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V.

Deltakelse i førstelektorprogrammet

De som tas opp på førstelektorprogrammet tildeles mellom ett og tre år i programmet, og
forplikter seg til å kvalifisere seg til opprykk innen den tiden. Tre år er maksimal tid en tilsatt kan
være i programmet.
Deltakerne i programmet skal årlig levere rapport om faglig progresjon (framdriftsrapport) til
førstelektorutvalget på eget skjema. Her skal det også redegjøres for faglige aktiviteter i forbindelse
med FoU-prosjektene, samt for deltakelse i førstelektorprogrammets ulike tilbud.
Dersom veiledningssamtalen med instituttleder og den årlige framdriftsrapporten til
førstelektorutvalget avdekker manglende progresjon, kan deltakeren miste den tildelte plassen i
programmet.
Deltakere som blir sykmeldt må melde fra til sekretariatet dersom sykmeldingen strekker seg over
minst seks måneder. Det kan søkes om 6-12 måneders forlengelse på grunn av sykdom.
Instituttleder avgjør om det skal innvelges forlengelse eller ikke. En eventuell forlengelse vil
tillegges den tiden deltakeren ble tildelt ved opptaket til programmet. Det vil imidlertid ikke bli
tildelt ekstra mentor- og driftsmidler i forlengelsen.
VI.

Instituttenes kostnader i forbindelse med førstelektorprogrammet

Kostnadene for førstelektorprogrammet er følgende per kandidat per år:
• emne- og kursdel kr 200 000 (dekkes sentralt)
• mentorordning kr 15 000 (dekkes sentralt)
• driftsmidler til FOU-prosjekter kr 30 000 (dekkes sentralt)
• 50 % FoU-tid/frikjøp fra undervisning kr 200 000 (dekkes 50 % sentralt og 50 % av
instituttet)
Utgiftene til frikjøp fra undervisning er estimert til kr 200 000 per deltaker per år. Denne summen
forutsetter at deltakerne har 20-30 % tid til FOU fra før, og i forbindelse med opptak til
programmet må frikjøpes fra undervisning opp til 50 %.
Instituttene kan i ettertid søke om å få refundert inntil 50 % av kostnadene ved frikjøp, oppad
begrenset til kr 100 000 per år, når den tilsatte har fått godkjent sin søknad om opprykk.
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