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Om forskningstermin ved Det juridiske fakultet  

Faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet har rett og plikt til ett semester 

forskningstermin etter tre år, eller to semestre forskningstermin etter seks år. En tilsatt opptjener 

to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med normale undervisnings- og administrative 

plikter. 

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet. 

Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av 

internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse mer allment. 

 

Bakgrunn for forslaget  

I senere tid har fakultetet fått innvilget flere store eksternfinansierte prosjekter, deriblant to ERC-

prosjekter og en SFF. Dette innebærer at eksisterende ansatte får betydelige deler av sin tid bundet 

opp i eksternfinansierte prosjekter. For å unngå en situasjon hvor ansatte er frikjøpt fra ordinære 

plikter samtidig som de opptjener forskningstermin, foreslår vi å ta inn i reglementet en 

bestemmelse om at frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir fratrekk i opptjening. 

Tilsvarende bestemmelser finnes allerede ved andre fakulteter, f.eks. HF og SV. 1  En slik 

bestemmelse vil også være i tråd med nåværende retningslinjer om at permisjoner normalt ikke 

medregnes i opptjeningstiden. 
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 http://www.sv.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/termin/forskningstermin-sv.html 

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/forskningstermin/   
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Vedtaksforslag:  

Følgende setning inn i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet under 

avsnitt A. Opptjening og uttak:2    

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i opptjeningstid 

dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et års varighet. 

Regelendringen skal gjelde for all opptjening fra og med høsten 2013.  

 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Jenny Graver 

forskningsrådgiver  

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Jenny Graver 

22842051, jenny.graver@jus.uio.no 
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Faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet har rett og plikt til ett semester
forskningstermin etter tre år, eller to semestre forskningstermin etter seks år.

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende
forskningsvirksomhet. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring
forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse
mer allment.

For uttak av forskningstermin gjelder for øvrig følgende regler:

A. Opptjening og uttak

For å få forskningstermin må søkeren ha vært tilsatt i minst 3 år i fast stilling ved Det
juridiske fakultet og/eller annet norsk lærested på universitetsnivå. For å få et helt års
forskningstermin må søkeren ha vært i tilsvarende stilling i minst 6 år. Permisjoner
medregnes normalt ikke i opptjeningstiden.

En tilsatt tjener opp to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med normale
undervisnings- og administrative plikter. Etter nærmere regler gir også tyngre
administrative verv ved fakultetet rett til forskningstermin.

Det kan som hovedregel ikke tas ut mer enn ett års forskningstermin av gangen.
Dette gjelder likevel ikke tilsatte som har opptjent rett til ekstraordinær
forskningstermin på grunn av utførte verv.

Dersom det er undervisningsmessig mulig etter at de med ordinær opptjening er tildelt
forskningstermin, kan tilsatte som ikke fullt ut har tatt ut sine forskningsterminer fra
tidligere år ta ut inntil full ny forskningstermin etter tre år. Denne retten er dog
begrenset til to gangers uttak av full forskningstermin.

Dekanen, prodekanene og instituttledere gis ett års ekstraordinær forskningstermin
etter fungeringstidens utløp (jf. Særavtale for valgt og tilsatt ledelse ved Universitetet i
Oslo 05.12.2006). Ved kortere eller lengre fungeringstid enn 4 år justeres
forskningsterminens lengde tilsvarende. Dersom det er undervisningsmessig mulig
etter at de med ordinær opptjening er tildelt forskningstermin, kan den ekstraordinære
forskningstermin tas ut umiddelbart etter fungeringstidens utløp.

B. Rutiner

1. Den tilsatte kan velge å ta ut to semestre forskningstermin etter seks års
opptjening eller ett semesters forskningstermin etter tre års opptjening, jf. punkt 3.

2. Det settes opp en fast plan for når de ulike tilsatte skal ha forskningstermin de
kommende år. Denne settes opp av administrasjonen basert på tidspunkt for
avslutning av forrige forskningstermin pluss seks år. De som nylig er tilsatt settes
opp med forskningstermin i det syvende år etter tiltredelsestidspunkt.  

3. Den enkelte ansatte får anledning til å komme med ønsker om justeringer i sin
plan, herunder melde inn eventuelt ønske om å avvikle et halvt års
forskningstermin etter 3 års opptjening.

4. Administrasjonsseksjonen vedlikeholder jevnlig oversikten over opptjening, uttak
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Tips en venn

og plan for avvikling av forskningsterminer og distribuerer denne til ledelsen ved
instituttene, undervisningsplanlegger og andre som måtte trenge den. 

5. Administrasjonsseksjonen sender en oppdatert plan for avvikling av
forskningsterminer til alle tilsatte i november hvert år. 

6. Ledelsen ved det enkelte institutt ser til at de tilsatte leverer en kortfattet
redegjørelse for hvordan forskningsterminen vil bli benyttet senest ½ år før
starten av forskningsterminen. Instituttledelsen kan nekte den tilsatte å få
forskningsfri dersom en tilfredsstillende redegjørelse ikke leveres.

7. Den tilsatte leverer et forslag til hvordan undervisningen skal dekkes til studie- og
eksamensseksjonen innen en nærmere fastsatt frist

8. Dersom den tilsatte ønsker å utsette tidspunkt for avvikling av forskningstermin
meldes dette til administrasjonsseksjonen så tidlig som mulig.  Slike ønsker skal
normalt innvilges med mindre det forårsaker vesentlige problemer med å få
avviklet undervisningen. Tilsatte som står for tur til å få forskningsfri etter den
fastlagte planen vil alltid ha fortrinnsrett fremfor tilsatte som velger å endre
tidspunkt.

9. Andelen tilsatte som til en hver tid har forskningstermin vil normalt ligge på en av
syv eller 14 %. Av hensyn til undervisningen bør det ikke innvilges så mange
forskningsterminer for ett år at andelen overstiger 18 % av de tilsatte.  

10. Dersom man har vært sykemeldt i mer enn 2 uker av sin forskningstermin kan
man søke om å få forlenget forskningstermin tilsvarende sykefraværet.

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved UiO
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UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR

TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN

ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Vedtatt av
fakultetsstyret 08.03.01, sist oppdatert i mars 2012.

Bestemmelsene bygger på retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved
Universitetet i Oslo, etter revisjon av 6. mars 2008.

1. FORMÅL - BAKGRUNN

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende
forskningsvirksomhet. Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling (dvs. ikke vikarer eller
ansatte i II-stillinger) har rett til å søke om forskningstermin, men har ikke rett på slik
termin. Tildelingen av forskningstermin rettes inn mot formålet om å styrke
mulighetene til forskning.

2. SØKNAD

Søknadsfrist fastsettes og kunngjøres av det enkelte institutt. Søknadsskjema fås på
instituttet. (Fakultetets søknadsmal kan benyttes om instituttet ikke har skjemaet på
nettet.)
 

3. TILDELING - KRITERIER FOR PRIORITERING

Forskningstermin tildeles av det enkelte institutt.

Tildeling av forskningstermin forutsetter at søkeren fremlegger en tilfredsstillende
faglig arbeidsplan for perioden.

Ansatte som ikke gjennom tilfredsstillende publisering kan dokumentere aktiv faglig
innsats i løpet av de siste 6 år, og hvor mangelfull forskningsinnsats ikke kan tilskrives
særlige årsaker (ekstraordinær belastning i form av undervisning eller administrasjon,
helsemessige forhold, særlige tyngende omsorgsoppgaver eller lignende) skal normalt
ikke tildeles forskningstermin.

Ved innbyrdes prioritering mellom søkerne som har opptjent rett til
forskningspermisjon skal det legges vekt på:

1. Planene for forskning under terminperioden.

2. Opptjent terminansiennitet ut over det nødvendige opptjeningsgrunnlag (jfr. punkt
4), og samlet arbeidsbelastning i stillingen, for så vidt som denne ikke allerede er
tatt hensyn til ved beregning av opptjeningstid.
Opptjeningstiden kan korrigeres for eventuelle perioder med frikjøp eller lignende
fra undervisningsplikt for å kunne konsentrere seg om eget forskningsarbeid
(utenom ordinær forskningstermin), se tredje avsnitt under punkt 4.

3. Undervisningssituasjonen ved instituttet

4. Kvinners muligheter for kvalifisere seg for toppstillinger

5. Annen faglig virksomhet av meriterende karakter

 

4. OPPTJENING

Grunnlaget for opptjening av forskningstermin er tjeneste i fast vitenskapelig stilling,
hvor den ansatte ivaretar de forpliktelser med hensyn til undervisning, forskning og
administrasjon som er tillagt stillingen. Permisjoner gir normalt ikke opptjening. Større
avvik fra normerte arbeidsforpliktelser kan gi grunnlag for å fravike hovedregelen om
2 måneders opptjening pr. tjenesteår.

Også verv utenom de som er eksplisitt nevnt i UiOs  retningslinjer punkt 4 kan gi

Forskningstermin
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Tips en venn

mulighet for ekstra opptjening av forskningstermin, når disse enkeltvis eller samlet
legger beslag på minst 1/3 av ordinær arbeidstid over en periode på minimum ett år,
og det samtidig ikke gis fullverdig kompensasjon i form av reduksjon i
undervisningsplikt. Maksimal opptjening er 3 måneder pr. tjenesteår når den samlede
belastning minst tilsvarer nivået for de lederverv som er nevnt i UiOs retningslinjer.

Perioder hvor en ansatt i et semester eller mer har hatt fritak for hele eller deler av sin
undervisningsplikt (herunder medregnet individuell veiledning og eksamensarbeid) for
å kunne konsentrere seg om eget forskningsarbeid kan helt eller delvis trekkes fra når
opptjeningstiden beregnes. Denne bestemmelsen berører ikke avtaler som måtte
være inngått mellom den enkelte ansatte og instituttet om konsentrasjon av
undervisning i tid mot tilsvarende "avspasering" i et senere semester.

Ved beregning av opptjeningstid kan det tas hensyn til ansiennitet fra et annet
universitet eller høyskole. Forskningstermin gis normalt først etter 2 års tjenestetid ved
egen institusjon.

Vikartid i fast vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo skal medregnes i
opptjeningstiden.

Maksimal sammenhengende forskningspermisjon er vanligvis 12 måneder. Ansatte
som har "opptjent" forskningstermin for mer enn 12 måneder kan normalt først
innvilges ny forskningstermin etter at han/hun har vært i ordinær tjeneste i minst 2 nye
år. Maksimal opptjeningstid er 10 år.

 

5. RETTIGHETER OG PLIKTER I TERMINEN
Instituttet inngår konkret avtale om hvilke eventuelle forpliktelser den tilsatte skal ha i
terminperioden. Normalt bør doktorgradsveiledning opprettholdes i perioden.
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Besøksadresse
Eilert Sundts hus (kart)
Moltke Moesvei 31
0851 OSLO

Postadresse
Postboks 1084
Blindern
0317 OSLO

Telefon, faks, e-post
228 56264
228 54825
postmottak@sv.uio.no
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Nettredaksjonen ved SV
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For ansatte UiO For ansatte HF Universitetet i Oslo

For ansatte
Det humanistiske fakultet

Søk

English websiteForsiden til Det humanistiske fakultet Eirik Haakstad

Forsiden Aktuelt Ansettelsesforhold Drift og servicefunksjoner Kompetanseutvikling OrganisasjonArbeidsstøtte

Arbeidsstøtte

Personaladministrasjon

Rekruttering

Personaloppfølging

Medarbeidersamtaler

Arbeidspliktsregnskap

Forskningstermin

De reviderte retningslinjene ble vedtatt av fakultetsstyret 30.9.2011.

Retningslinjene utfyller Retningslinjer for tildeling av
forskningstermin ved UiO.

§ 1 Formål

Ordningen med forskningstermin har som primært formål å stimulere forskning ved
Det humanistiske fakultet.

§ 2 Definisjoner

Forskningstermin er fritak for undervisning (og i størst mulig grad administrasjon) slik
at hele stillingen kan benyttes til forskning. Dette berører ikke arbeidsforhold eller
rettigheter på andre måter enn at arbeidsoppgavene i stillingen endres for perioden.
Foruten konsentrasjon om forskning gjør dette flytting av arbeidssted enklere.

Forskningstermin er et tilbud som vitenskapelig ansatte kan søke om og som tildeles
etter bestemte retningslinjer, ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et
visst antall semestre/år.

Ansatte i stillinger uten forskningsplikt (lektorstillinger) opparbeider ikke rett til å søke
forskningstermin.

§ 3. Grunnlag for å søke om forskningstermin

3.1. Generelt om grunnlag for å søke

Forskningstermin skal normalt kun tildeles personer med i gjennomsnitt minst 0,7
publikasjonspoeng per år i løpet av de siste seks år. Dette kriteriet kan avvikes hvis
særlige årsaker (ekstraordinær belastning i form av undervisning eller administrasjon)
tilsier det. For nyansatte siste tre år, er kravet 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av
siste tre år.

3.2. Ansiennitetsgrunnlag og forskningsterminens lengde

Grunnlaget for opptjening av rett til å søke om forskningstermin er tjeneste i fast
vitenskapelig stilling, hvor den ansatte ivaretar de forpliktelser med hensyn til
undervisning/samlingsoppgaver, forskning og administrasjon som er tillagt stillingen.

Ved utregning av ansiennitetsgrunnlag skal tjenestetid i midlertidig vitenskapelig
stilling med undervisningsplikt, som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme
sted, telle på lik linje med tjenestetid som fast ansatt.

Man tjener ikke opp rett til forskningstermin den tiden man har forskningstermin etter
disse retningslinjene, eller permisjon eller frikjøp fra hele eller deler av ordinær stilling,
betalt av andre enn ens egen enhet ved UiO. Ved frikjøp i deler av stilling tjener man
opp rett til å søke forskningstermin kun tilsvarende den resterende prosentsatsen man
er ansatt ved UiO.

En fast vitenskapelig ansatt i professor-, førsteamanuensis- eller amanuensisstilling
tjener opp rett til å søke om to måneders forskningstermin pr. tjenesteår når de
undervisningsoppgaver og administrative plikter som ordinært hører til stillingen er
ivaretatt. Etter søknad kan det innvilges forskningstermin på seks måneder etter tre
års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste.

Maksimal sammenhengende forskningspermisjon er normalt 12 måneder.

For dekan, prodekan og instituttleder som går tilbake til ordinær vitenskapelig stilling
ved UiO, gjelder regler i Særavtale for valgt og tilsatt ledelse ved Universitetet i Oslo.

3.3. Forskningsterminens innhold

Ansatte som har fått innvilget forskningstermin, fritas med det fra all undervisning og

Forskningstermin
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Tips en venn

alle administrative oppgaver ved institutt og fakultet. Det må søkes særskilt om fritak
for veiledningsplikt på master- og doktorgradsnivå. Normalt skal en ikke kunne
pålegges bedømmelsesoppdrag for doktorgrader og stillingsansettelser i terminen.

§ 4. Innvilgende myndighet og saksbehandling

Instituttleder/senterleder prioriterer og innvilger søknader om forskningstermin på
grunnlag av de vedtatte retningslinjer. Tildeling er normalt avhengig av at
tilfredsstillende vikarordninger kan etableres og finansieres.

§ 5. Krav for tildeling av forskningstermin og kriterier for

prioritering mellom søkere

De som søker om forskningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for
terminen. En prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider skal følge søknaden. Her skal det
redegjøres nærmere for forskningsprosjektet som skal gjennomføres under
forskningsterminen. Det må også foreligge tidsplan og plan for publisering av
forskningsresultatene.

Instituttleder skal i vurderingen og prioriteringen av søkerne som fyller
minimumskravene (jf. § 3.1), særlig legge vekt på følgende forhold:

Tidligere forskningstermin og resultatet av denne.

Faglig produksjon de siste seks årene, eventuelt siden forrige forskningstermin.

Byrdefulle administrative oppgaver ved institusjonen siden forrige forskningstermin.

Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forskningstermin.

Status for undervisningsregnskap. Forskningstermin skal normalt gis til søkere
uten betydelige underskudd i undervisningsregnskapene. Betydelige underskudd
tilsvarer normalt ett semesters undervisningsplikt eller mer.

Særlig tyngende omsorgsarbeid og kvinners muligheter til å kvalifisere seg til
toppstillinger skal tillegges vekt. 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.

§ 6. Søknad og søknadsfrist

Søknad om forskningstermin sendes instituttet innen søknadsfrist fastsatt ved
instituttet.

I søknaden må søkerne opplyse om når de sist hadde forskningstermin eller
permisjon for å utføre forskning uten hensyn til hvem som finansierte den.

UiOs søknadsskjema (nynorsk, engelsk) skal benyttes.

§ 7. Rapport

Den som har hatt forskningstermin, skal innen en måned etter avsluttet termin
levere en rapport til instituttledelsen. Instituttet bestemmer rapporteringens form.

Rapporten skal gjøre rede for resultatene av forskningsterminen og planer for
publisering.

Rapporten kan følges opp i medarbeidersamtaler eller senere vurdering av søknad
om forskningstermin.
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Besøksadresse
Det humanistiske fakultet
(kart)
Niels Henrik Abels vei 36
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1079
Blindern
0316 OSLO

Telefon, faks, e-post
228 56293
228 54550
postmottak@hf.uio.no
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