
Det humanistiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

   

 

 

Til: Fakultetsstyret 
Fra: Dekanen 

 

Sakstype: Vedtakssak  

Møtesaksnr.: V-sak 4 

Møtenr. 3/2018 

Møtedato: 8. juni 2018 

Notatdato: 1. juni 2018 

Arkivsaksnr.: 

Saksbehandler: Greta Holm og Hilde Kristine Sletner 

Reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og 

undervisningstermin på HF 

Sakssammendrag 

Som et ledd i arbeidet med styrking av utdanningskvaliteten har underdanningstermin blitt vurdert som et 

virkemiddel. Intensjonen er å gi ansatte mulighet i form av sammenhengende tid og ressurser til arbeid 

med studiekvalitet, utvikling av undervisning eller drive pedagogisk utviklingsarbeid. Universitetet vedtok 

derfor i møte 20. juni «Reviderte retningslinjer for forsknings- og undervisningstermin». Det følger av 

saksfremlegget til universitetsstyret at 

Fakultetene har anledning til å gi utfyllende bestemmelser til UiOs retningslinjer og vil således ha mulighet 

til å definere innhold i utdanningstermin nærmere, […]. […]. Det kan være større grunn til å inkludere 

lektorstillingene når det også åpnes for utdanningstermin.  

HF må derfor revidere sine interne retningslinjer for forskingstermin i samsvar med UiOs retningslinjer. Den 

viktigste endringen er at fast vitenskapelige ansatte uten forskningsplikt blir innlemmet. Etter vedtak av 

retningslinjene, vil mange ansatte i undervisningsstillinger ha opptjening til å søke ett års 

undervisningstermin. Det er derfor forslått en overgangsordning med gradvis innfasing. 

Dagens retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved HF refererer til forskningstermin, 

og må derfor oppdateres i samsvar med disse retningslinjene. 

Konsekvenser for økonomi og bemanning: 

Ordningen vil slå ulikt ut hos de ulike instituttene, der ILN, ILOS og IFIKK vil kunne få noe større 

merkostnader enn IAKH, IMK og IMV. For ILN vil ordningen eksempel innebære maksimalt 2,1 årsverk 

ekstra i termin, mens den for IAKH kun vil representere 0,3 årsverk ekstra i termin. Retningslinjene 

tydeliggjør at innvilgning av termin normalt er avhengig av at undervisningen kan gjennomføres og en 

eventuell vikarordning kan finansieres.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fakultetsstyret vedtar reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved Det 

humanistiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å oppdatere retningslinjene for praktisering av 

arbeidspliktbestemmelsene ved HF. 

 

Vedlegg: 

- Forslag til reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved Det 

humanistiske fakultet 


