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Dekanvedtak 8/2016 – JF - veiledningsbasert undervisning og differensiert 
forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer

I fakultetets regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken, vedtatt av 
fakultetsrådet 13. desember 1994 med senere korrigeringer, sist endret etter dekanvedtak 4. mars 
2015, heter det i punkt 3.3 (Forberedelsesfaktor for undervisning) annet ledd, første punktum:

«Forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer er 5 og er lik for all type 
undervisning.»

For å utnytte tilstedeværende undervisningskapasitet hos stipendiater og postdoktorer ved 
fakultetet er det ønskelig å tilby disse smågruppeveiledning innenfor visse fag. Det dreier seg om 
veiledning av grupper bestående av inntil 15 studenter innenfor de engelske valgemnene.  Dette er 
et tilbud til alle studentene på emnet, men med begrenset antall plasser, slik at studentene ikke er 
garantert plass. I den grad det er ledig undervisningskapasitet blant de midlertidig ansatte med 
relevant kompetanse, tar fakultetet sikte på å tilby 3-5 samlinger à 2 timer smågruppeveiledning 
innenfor det aktuelle engelske valgemnet pr. semester. Før avtale om undervisning inngås med 
studieadministrasjonen må stipendiater og postdoktorer godkjennes av ansvarlig faglærer i det 
aktuelle valgemnet. 

Seminarenes innhold skal være tilpasset resten av undervisningen og planlagt i samarbeid med 
ansvarlig faglærer, og kan eksempelvis være diskusjon av caser, muntlige presentasjoner, eller 
skrivetrening. Noe forarbeid/etterarbeid må påregnes i forbindelse med tilbakemelding til 
studenter. Det gis ikke særskilt godtgjørelse for oppgaveretting. 

Fakultetets stipendiater og postdoktorer gis anledning til å avholde slik undervisning, dog med en 
mindre forberedelsesfaktor enn for annen undervisning. Dekanen finner at 1 time slik 
undervisning, gir 2 klokketimer i timebanken, jfr. veiledende vekting for gruppeledelse ved UiO. 

Undervisningen kan også tjene som grunnlag for fleksibel forlengelse for stipendiater på 3-
årskontrakt etter eksisterende rutine, slik at 280 timer veiledningsbasert undervisning gir 560 
klokketimer i banken og således grunnlag for 1 års forlengelse.  

Dersom en stipendiat på treårskontrakt utfører både undervisning av vanlig art og 
veiledningsbasert undervisning, må et samlet klokketimetall utregnes.  Dette gjøres ved at 
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veiledningstimene ganges med to og annen gjennomført undervisning med 5. Det samlede 
klokketimetall settes deretter inn i standardformelen: [antall klokketimer undervisning] x 365/560 
= dager forlenget ansettelse.

For å innpasse denne undervisningsordningen endres fakultetets regler for godskriving og uttak av 
undervisnings- og eksamensbanken punkt 3.3 (Forberedelsesfaktor for undervisning) annet ledd, 
første punktum til følgende:

«Forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer er 5 og er lik for all type 
undervisning, med unntak av veiledningsbasert gruppeundervisning. For veiledningsbasert 
gruppeundervisning er forberedelsesfaktoren 2.»

Ordningen med veiledningsbasert undervisning skal evalueres i løpet av 2018.  
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