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Det humanistiske fakultet 

Det juridiske fakultet 

Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet 

Det medisinsk - odontologiske fakultet 

Det psykologiske fakultet 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Universitetsbiblioteket 

 

  

  

 

 

 

OPPRYKK PÅ GRUNNLAG AV OPPNÅDD DOKTORGRAD 

 

 

Ordningen med doktorgradsopprykk ble iverksatt mars 1997, og kreeringsbrevet har vært 

sendt direkte til Lønnskontoret for behandling. 

  

Da det har skjedd endinger i stillingskodene fra å ha vært lønnet i lønnsspenn til å bli lønnet i 

lønnsrammer, er det viktig at fakultetene har ansvaret for fastsettelse av ny ansiennitet, 

eventuelt alternativ på stigen. 

 

Fra januar 2010, vil det derfor være fakultetene som mottar brev vedrørende 

doktorgradsopprykk, og som ut fra brevets opplysninger må sende melding til Lønnskontoret 

for iverksetting av etterbetaling i de tilfellene dette skal gjelde.  

  

Følgende stillingskoder gis doktorgradsopprykk: 

 

Kode 1010 amanuensis               gis opprykk til  kode 1011 førsteamanuensis  

Kode 1009 universitetslektor          gis opprykk til  kode 1011 førsteamanuensis  

Kode 1108 forsker               gis opprykk til  kode 1109 forsker 

Kode 1199 universitetsbibliotekar   gis opprykk til  kode 1200 førstebibliotekar

   

 

Opprykkene gis med virkning fra første dag i måneden etter at doktoravhandlingen er 

innlevert, eller fra tiltredelsestidspunktet. 

 

Referanse Dato 

2009/14558-ELR 01.12.2009 
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Tilsatte som får slike opprykk innplasseres i laveste lønnstrinn for stillingen, men slik at de 

sikres to lønnstrinn over lønnsplassering i tidligere stilling. Det er ikke anledning til å gi 

opprykk utover dette. 

 

Opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for innehavers arbeidsoppgaver og for 

stillingens plassering ved ledighet. 

 

Opplysninger om stillingsendring sendes til Lønnskontoret. Det må tas hensyn til ny 

ansiennitet, eventuelt alternativ på lønnsstigen. 

 

Dessuten gis følgende doktorgradstillegg: 

 

Kode 1020 vitenskapelig assistent gis et lønnstillegg på to lønnstrinn med samme 

virkningstidspunkt som for doktorgradsopprykk. 

 

 

Kode 1017 stipendiat: 

Stipendiater som leverer sin doktoravhandling før utløpet av stipendperioden, gis et 

lønnstillegg på tre lønnstrinn med virkning fra 6 måneder før innleveringsdato. 

Opprykket er betinget av at disputasen er bestått.  

Dersom stipendiaten har fått utsatt innleveringsfristen, skal opprykk ikke iverksettes, med 

mindre utsettelsen gjelder sykdom eller fødselspermisjon. 

 

Opplysninger om stillingsendring med korrekt virkningsdato sendes til Lønnskontoret. 

Dersom etterregulert lønn skal føres annen konto enn den eksisterende, må denne oppgis. 

 

 

 

 

 

 

Kjell Bernstrøm 

økonomidirektør Ellen Marit Ribland 

 kontorsjef 
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