Sist oppdatert 20. mai 2021
Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ved MF vitenskapelig høyskole
I brev fra Kunnskapsdepartementet 23. juni 2017 om Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i
høyere utdanning blir alle institusjoner i UH-sektoren bedt om å innføre et lokalt tilpasset
meritteringssystem som skal stimulere til økt undervisningsinnsats og belønne viktig
utviklingsarbeid.
Meritteringsordningen ved MF tar utgangspunkt i den generelt høye pedagogiske kompetansen
blant de ansatte. Status som merittert underviser skal henge høyt, og tildeles ansatte som kan
dokumentere særlig innsats og gode resultater i sitt pedagogiske utviklingsarbeid.
Kriterier for status som merittert underviser
Alle fast tilsatte som har undervisning i sin stilling og som har dokumentert basiskompetanse
innenfor universitets- eller høgskolepedagogikk kan søke om status som merittert underviser.
Søkeren skal kunne dokumentere
•
•
•

en særlig innsats for å fornye og/eller utvikle undervisningen innenfor sitt fagfelt/ved
MF, herunder emneutvikling,
at det pedagogiske utviklingsarbeidet har overføringsverdi for undervisning på andre
fagfelt, både ved MF og ved beslektede institusjoner, og
at det pedagogiske utviklingsarbeidet er presentert i et relevant faglig forum og/eller i en
faglig publikasjon.

MF sin meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse baserer seg på anerkjent kunnskap
om studenters læring. I vurderingen for status som merittert underviser vil pedagogisk
utviklingsarbeid som innebærer studentaktive og/eller digitale læringsformer bli vektlagt.
Å være merittert underviser ved MF
Meritterte undervisere får en særskilt rolle som pådriver for pedagogisk utvikling i kollegiet.
Meritteringsordningen er et supplement til professor- og dosent-løpet, og utløser ikke ny
stillingskategori eller lønnsforhøyelse. Utnevnelse vil imidlertid telle positivt i forbindelse med
lønnsforhandlinger.
Meritterte undervisere bli profilert på MF sine nettsider, i sosiale medier og andre relevante
kanaler der undervisningskvalitet ved MF tematiseres.
Søknadsprosessen
MF åpner for søknader til merittert underviser hvert annet år. Søknadene behandles av en komité
nedsatt av rektor, bestående av MF-ansatte med pedagogisk kompetanse, en ekstern representant
og en representant for studentene. Meritterte undervisere blir formelt utnevnt av rektor.
Søknaden skal ikke overstige 3 A4-sider, vedlegg og annen dokumentasjon ikke inkludert.
MF-administrasjonen er sekretariat for søknadsprosessen.

