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Utdanningstermin 

Som et ledd i arbeidet med styrking av utdanningskvaliteten er utdanningstermin 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.  
 
Utdanningstermin kan organiseres på ulike måter og med ulikt omfang. Administrasjonen har 
skissert tre alternative modeller. Universitetsledelsen anbefaler at dagens ordning med 
forskningstermin utvides til å omfatte både forskning og utdanning, slik at den ansatte selv kan 
velge om tiden skal brukes på forskning eller på undervisningssiden.  
   
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Reviderte retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin godkjennes.  
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Framleggsnotat 
- Reviderte retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 12 
 Møtedato: 20. juni 2017 
 Notatdato: 1. juni 2017 
 Arkivsaksnr.: 2017/4110 
 Saksbehandler:  Mari Theodorsen 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 

Utdanningstermin 

Bakgrunn 
 
Merittering av undervisning er et tema det arbeides med ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge 
for tiden. I kvalitetsmeldingen stilles det krav til at institusjonene skal ha på plass et 
meritteringssystem innen to år. Merittering av undervisning ble diskutert i dekanmøte 16.11.2016. 
Dekanene ønsket en bredere diskusjon om hvordan UiO skal styrke undervisningskvaliteten. En 
måte å anerkjenne undervisningsvirksomhet på kan være å gi ansatte mulighet i form av tid og 
ressurser til å drive pedagogisk utviklingsarbeid/planlegging av nye undervisningsopplegg. I den 
forbindelse er det foreslått å gi ansatte mulighet til utdanningstermin. 
 
SAB-gruppen for utdanningskvalitet har påpekt at UiO som organisasjonen ser ut til å ha for få 
faglig operative ressurser som kan være visjonsbærere, og ta initiativ til og støtte opp om 
kvalitetsutviklingsarbeid i fagmiljøene. Arbeidsgruppen for organisasjons- og beslutningsstruktur 
har primært knyttet dette til en sterkere studie-styringslinje. Utdanningstermin er også et tiltak 
som kan bidra til å øke organisasjonens samlede kapasitet for kvalitetsutviklingsarbeid i 
fagmiljøene. Utdanningstermin kan også sees i lys av arbeidet med karrierepolitikk for 
vitenskapelig ansatte.  
 
Hovedproblemstillinger 
 
Utdanningstermin kan organiseres på ulike måter og med ulikt omfang. Administrasjonen har 
skissert tre alternative modeller, der universitetsledelsen anbefaler den tredje.  
 
Det mest omfattende alternativet er å lage en tilsvarende modell som for forskningstermin, der 
faste vitenskapelig ansatte opptjener rettigheter til utdanningstermin. I henhold til UiOs 
retningslinjer for forskningstermin opptjener en fast vitenskapelig ansatt ansiennitet til to 
måneders forskningstermin pr. tjenesteår. Opptjent tid kan benyttes til seks måneders 
forskningstermin etter tre års tjeneste eller 12 måneders forskningstermin etter seks års tjeneste. 
Likevel må det normalt søkes fakultet/institutt om uttak av forskningstermin og presenteres en 
plan for arbeidet. Dette alternativet vil innebære økte kostnader til vikarer/timelærere, da det vil 
trekke flere faste ansatte ut av ordinær undervisning.  
 
Et annet alternativ er å lage en søknadsbasert ordning, der ansatte kan søke om 
kostnadsdekning/fritak for pliktarbeid. Denne ordningen gir enhetene fleksibilitet til å variere hvor 
mye midler som skal lyses ut og til å prioritere ut i fra strategiske satsninger på 
undervisningssiden. Samtidig kan en konkurransebasert ordning være mindre forutsigbar for de 
ansatte. Den vil også innebære administrativt merarbeid.  
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Side 2 
 

En tredje mulighet kan være å omdefinere dagens ordning med forskningstermin til å omfatte både 
forskning og utdanning, slik at ansatte selv kan velge om tiden skal brukes til forskning, pedagogisk 
utvikling eller undervisningsutvikling. Universitetsledelsen anbefaler dette alternativet. Fordeler 
med dette er at det allerede er etablert systemer for å håndtere det og at det ikke vil trekke flere fast 
ansatte ut av undervisning. Det vil signalisere at forsknings- og utdanningstermin er likeverdige 
alternativer, og vil ikke innebære økte kostnader. Fakultetene har anledning til å gi utfyllende 
bestemmelser til UiOs retningslinjer og vil således ha mulighet til å definere innhold i 
utdanningstermin nærmere, for eksempel gjennom å vektlegge strategiske satsninger, merverdi for 
større miljøer, utvikling av nye eller tilknytning til eksisterende undervisningstilbud. Fakultetene 
har i dag ulik praksis for om lektorstillinger tilstås forskningstermin. Det kan være større grunn til 
å inkludere lektorstillingene når det også åpnes for utdanningstermin.  
 
Saken er lagt fram for rektoratet og dekanmøtet, som støtter forslaget. Saken er også samt drøftet 
med tjenestemannsorganisasjonene. Organisasjonene var positive til forslaget, men NTL var 
kritiske til at enhetene skal ha mulighet til å utarbeide lokale retningslinjer som kan avgrense 
innholdet i utdanningstermin. Enhetene har lokale retningslinjer for forskningstermin i dag. 
Universitetsledelsen mener dette må gjelde tilsvarende når utdanningstermin innlemmes i de 
sentrale retningslinjene.  
 
 
Vedlegg: 

- Reviderte retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin 
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Retningslinjer for tildeling av 
forsknings- og utdanningstermin ved 
UiO  
Vedtatt av kollegiet 12. juni 1990, revidert 14. desember 1993, og 6. mars 2008 og 
juni 2017 

 

1 Formål 
Hensikten med forsknings- og utdanningstermin er å gi muligheter til 
sammenhengende forskningsvirksomhet, utvikling av utdanningsvirksomhet og 
pedagogisk utvikling. Forsknings- og utdanningsterminen skal brukes til 
konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale 
forskningskontakter,  og faglig fornyelse mer allment, utvikling av undervisning, 
emner og studieprogrammer, arbeid med studiekvalitet eller pedagogisk utvikling. 
Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til å søke om forsknings- og 
utdanningstermin etter retningslinjene. 

2 Søknad 
Begrunnet søknad om forsknings- og utdanningstermin sendes instituttet på eget 
skjema. Med søknaden skal det følge en plan for hvordan terminen er tenkt benyttet. 
Søknadsfrist fastsettes av det enkelte fakultet. 

3 Tildeling 
Forsknings- og utdanningstermin tildeles av det enkelte fakultet, eventuelt av 
grunnenhet etter delegering fra fakultetet. Tildelingen forutsetter at grunnenheten 
finner søkerens arbeidsplan for forskningsterminen tilfredsstillende. En søker som 
uten gyldig grunn (særlig tyngende arbeidsoppgaver av annen art, sykdom e.l.) over 
lengre tid ikke har vært forskningsaktiv oppfylt sin forsknings- og undervisningsplikt, 
kan nektes forsknings- og utdanningstermin eller bli bedt om å delta i bestemte 
kompetanseutviklende kurs e.l. Tildeling er normalt avhengig av at tilfredsstillende 
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vikarordning kan etableres og finansieres. Bistillingsinnehavere må selv ordne med 
permisjon og lønn fra sin hovedarbeidsgiver. 

Dersom det blir behov for en prioritering av søkere, skal det legges vekt på opptjent 
ansiennitet (jf. punkt 4), de framlagte forskningsplaner planer for arbeidet, tidligere 
forskningsinnsats, behov for å legge forskningsvirksomheten arbeidet til et annet sted 
enn egen institusjon, særlig innsats i undervisning, veiledning eller annen 
universitetsvirksomhet som ikke dekkes av bestemmelsene i punkt 4, særlig 
tyngende omsorgsarbeid, og kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger. I 
vurderingen skal det videre tas hensyn til arbeidssituasjonen ved den enkelte enhet 
og til eventuelle tidligere forskningsterminer med annen vikarfinansiering enn 
universitetets. Den enkelte enhet bør søke å unngå å avbryte veiledningsforhold til 
hovedfagsstudenter eller doktorgradskandidater, eventuelt sørge for at 
veiledningsoppgavene kan overføres slik at de berørte studenter/kandidater ikke blir 
skadelidende. Dersom to søkere står tilnærmet likt etter en samlet vurdering ut fra 
ansiennitet og faglige og arbeidsmessige kriterier, skal en kvinnelig søker gå foran en 
mannlig søker. 

Eventuelt avslag på søknad om forsknings- og utdanningstermin kan ankes til høyere 
nivå. 

4 Opptjening 
En fast vitenskapelig tilsatt tjener opp ansiennitet til to måneders forsknings- og 
utdanningstermin pr. tjenesteår når de undervisningsoppgaver og administrative 
plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Opptjent tid kan benyttes til en 
forsknings- og utdanningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 
måneder etter seks års tjeneste. Når særlige hensyn (f.eks. til tilsatte i kombinerte 
stillinger) tilsier det, kan et fakultet innvilge kortere terminer, med tilsvarende 
avkortning i opptjeningstid. Særavtale for valgt og tilsatt ledelseved UiO, inngått 5. 
desember 2006, gir rektor, prorektor, viserektor og dekan full undervisningsfri og rett 
til forsknings- og utdanningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp. Det samme 
gis instituttleder som går tilbake til ordinær forskerstilling ved UiO. Prodekanen kan 
gis undervisningsfri i halv stilling og rett til forsknings- og utdanningstermin i ett år 
etter fungeringstidens utløp. Se for øvrig særavtalen om andre vilkår når det gjelder 
lederstillinger under hundre prosent stilling og om tidspunkt for forsknings- og 
utdanningsterminen. 
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Fravær pga. fødselspermisjon foreldrepermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning 
av forskningstermin.opptjent termin. Dette gjelder også i forbindelse med adopsjon, 
mens annen rettighetsbestemt permisjon ikke gir tilsvarende rett. 

5 Rettigheter og plikter i terminen 
Den tilsatte har permisjon med full lønn i sin forsknings- og utdanningstermin. Den 
som har forsknings- og utdanningstermin skal ikke, uten i samråd med sitt institutt, 
påta seg andre plikter som kan være til hinder for formålet med terminen. 
undervisning, eksamensarbeid eller annet arbeid som kan være til hinder for 
konsentrasjon om forskningsvirksomheten. Den tilsatte er fritatt for alle valgte 
universitetsverv under forsknings- og utdanningsterminen med mindre annet er 
spesielt avtalt. I terminen kan den tilsatte legge sin forskningsvirksomhetarbeidet til et 
annet egnet sted enn egen institusjon. 

6 Rapport 
Innen en måned etter forskningsterminens utløp skal den tilsatte sende en kortfattet 
rapport til innvilgende instans om hvordan terminen ble benyttet. 

7 Utfyllende bestemmelser 
Det enkelte fakultet kan gi utfyllende bestemmelser til disse retningslinjene. 
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