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Forskningstermin for universitetslektorer 
Fakultetet er i ferd med å ansette universitetslektorer i faste stillinger, med 75 % 
undervisningsplikt, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Det er derfor ønskelig å 
presisere i fakultetets regler for opptjening av forskningstermin hva som gjelder for 
universitetslektorer. UiOs retningslinjer for tildeling av forskningstermin sier følgende om 
hensikten med forskningstermin og hvem reglene gjelder for:  

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. Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til å søke om forskningstermin 
etter retningslinjene.1 

Det juridiske fakultets lokale regler for opptjening av forskningstermin har stort sett samme 
ordlyd.2 Det er med andre ord åpning for å si at universitetslektorer, som fast tilsatte i 
vitenskapelig stilling, faller inn under dagens regler. Det er imidlertid også rom for å gi utfyllende 
regler som spesifiserer noe annet, og slik gjennomgangen nedenfor viser, har flere av de andre 
fakultetene gjort dette.  

Saken er behandlet på sirkulasjon hos instituttlederne. På bakgrunn av utfallet av denne 
behandlingen, foreslås det at universitetslektorer skal ha muligheten til halv arbeidsplikt i ett 
semester hvert tredje år eller fullstendig undervisningsfri i ett semester hvert sjette år.   

 

 

 

                                                           
1 http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/forskningstermin.html  

2 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/jus/  

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/forskningstermin.html
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/jus/
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Vedtaksforslag 

Følgende endringer gjøres i andre avsnitt i Regler for tildeling av 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. 
Universitetslektorer/førstelektorer i faste stillinger tjener opp en måned per år, og gis rett 
til seks måneders forskningstermin etter seks års opptjening, eventuelt tre måneder etter 
tre års opptjening, det vil si halv arbeidsplikt i ett semester. 

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. Tilsatte i universitetslektorstillinger skal bruke forskningsterminen til faglig 
og pedagogisk oppdatering. 

 

Bakgrunn: Andre enheters regler om forskningstermin i undervisningsstillinger  

- HF: «Ansatte i stillinger uten forskningsplikt (lektorstillinger) opparbeider ikke rett til å 
søke forskningstermin.»3 

- UV: «Universitetslektorer/førstelektorer i faste stillinger tjener opp en måned pr. år, og gis 
rett til seks måneders forskningstermin etter seks års opptjening, evt. tre måneder etter tre 
års opptjening, dvs. halv arbeidsplikt i ett semester.»4 

- KHM: «Forskere i stillingskategori 1108/1109 [forskerstillinger, adm.anm.] omfattes ikke 
av de ordinære opptjeningsreglene, men kan tildeles forskningstermin etter individuell 
vurdering. Tilsatte i universitetslektor- eller museumslektorstillinger kan søke om termin 
for faglig egenutvikling og oppdatering etter samme regler som gjelder for forskere i 
stillingskategori 1108/1109.»5 

 

                                                           
3 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/hf/  

4 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/uv/utfyllende-
retningslinjer-uio.pdf  

5 http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/khm/  

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/hf/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/uv/utfyllende-retningslinjer-uio.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/uv/utfyllende-retningslinjer-uio.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forskingstermin/khm/
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Retningslinjer for tildeling av 

forskningstermin ved UiO 

Vedtatt av kollegiet 12. juni 1990, revidert 14. desember 1993 og 6. 

mars 2008

Innhold

1 Formål

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. Alle fast tilsatte i 

vitenskapelig stilling har rett til å søke om forskningstermin etter 

retningslinjene.

2 Søknad

Begrunnet søknad om forskningstermin sendes instituttet på eget skjema. 

Med søknaden skal det følge en plan for hvordan terminen er tenkt 

benyttet. Søknadsfrist fastsettes av det enkelte fakultet.

Skjema

Veiledende skjema for 

søknad om 

forskningstermin 

(word) - nynorsk (word)

Se også

Forskningstermin

UiO Universitetet i Oslo 

1 Formål■

2 Søknad■

3 Tildeling■

4 Opptjening■

5 Rettigheter og plikter i terminen■

6 Rapport■

7 Utfyllende bestemmelser■
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3 Tildeling

Forskningstermin 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, kan nektes 

forskningstermin eller bli bedt om å delta i bestemte 

kompetanseutviklende kurs e.l. Tildeling er normalt avhengig av at 

tilfredsstillende 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, 

tidligere forskningsinnsats, behov for å legge forskningsvirksomheten 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 forskningstermin kan ankes til høyere 

nivå.
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4 Opptjening

En fast vitenskapelig tilsatt tjener opp ansiennitet til to måneders 

forskningstermin pr. tjenesteår når de undervisningsoppgaver og 

administrative plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Opptjent 

tid kan benyttes til en forskningstermin 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 

forskningstermin 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 

forskningstermin 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 forskningsterminen.

Fravær pga. fødselspermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning av 

forskningstermin. 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 forskningstermin. Den som 

har forskningstermin skal ikke, uten i samråd med sitt institutt, påta seg 

undervisning, eksamensarbeid eller annet arbeid som kan være til hinder 

for konsentrasjon om forskningsvirksomheten. Den tilsatte er fritatt for alle 

valgte universitetsverv under forskningsterminen med mindre annet er 

spesielt avtalt. I terminen kan den tilsatte legge sin forskningsvirksomhet 

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.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 17. sep. 2015 19:46 
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Regler for tildeling av forskningstermin ved Det 

juridiske fakultet 

Vedtatt av AU 2. desember 2003, med endringer vedtatt av Fakultetsstyret 16. mars 2005, 

i dekanvedtak 27.01.10 og dekanvedtak 1. april 2010 og i Fakultetsstyret 17.06.13 og 

08.04.14.

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 fullt oppfylte 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.

UiO Universitetet i Oslo 
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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 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.

Publisert 24. jun. 2015 09:39 - Sist endret 22. jul. 2015 11:05 
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Retningslinjer for forskningstermin ved HF 

De reviderte retningslinjene ble vedtatt av fakultetsstyret 30.9.2011.

Innhold

§ 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.

UiO Universitetet i Oslo 
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§ 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 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.
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§ 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:

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

§ 7. Rapport

Publisert 30. jun. 2015 12:42 - Sist endret 9. okt. 2015 17:11 

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.

■

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 ut søknadsskjema (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) skal benyttes.■

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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Forskningstermin ved KHM 

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Kulturhistorisk museum.

1. Formål

Disse retningslinjene utfyller retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Universitetet i Oslo, sist revidert 6. 

mars 2008. Formålet med forskningstermin å styrke forskningen ved Kulturhistorisk museum gjennom rom for 

sammenhengende forskningsarbeid. Disse retningslinjene omfatter ikke bestemmelser gjeldende for 

museumsdirektør og seksjonsledere som går over i ordinær vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo, avtaler 

inngått med vitenskapelig personale som kompensasjon for krevende oppgaver utført på museets vegne eller 

individuelle avtaler om pensjonsbetingelser.

2. Hvem som omfattes av ordningen

Alle fast tilsatte i ordinær vitenskapelig stilling har rett til å søke om forskningstermin, men har ikke krav på slik 

termin. Forskere i stillingskategori 1108/1109 omfattes ikke av de ordinære opptjeningsreglene, men kan tildeles 

forskningstermin etter individuell vurdering. Tilsatte i universitetslektor- eller museumslektorstillinger kan søke 

om termin for faglig egenutvikling og oppdatering etter samme regler som gjelder for forskere i stillingskategori 

1108/1109.

3. Omfang av vikarordninger

Behovet for vikar vurderes i hvert enkelt tilfelle, og midler til eventuelle vikarstillinger skal maksimum ta sikte på å 

dekke tilsvarende 60 % av normal stilling.

4. Grunnlag for å søke om forskningstermin

4.1 Generelle minimumskrav.

Forskningstermin skal kun tildeles søkere som dokumenterer i gjennomsnitt 1,5 publikasjonspoeng per år i løpet 

av de siste seks år, samt dokumenterer at kravene til avlevert pliktarbeid er oppfylt. Normen kan avvikes hvis 

særlige årsaker (ekstraordinær belastning) tilsier det. For nyansatte siste tre år gjelder kravet til gjennomsnittlig 

produksjon av publikasjonspoeng de siste tre år.

4.2 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 

ordinært pliktarbeid, som følges av direkte tilsetting i fast stilling samme sted, telle på lik linje med tjenestetid 

som fast ansatt.

UiO Universitetet i Oslo 
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Man tjener ikke opp rett til forskningstermin den tiden man har forskningstermin etter disse retningslinjene, har 

permisjon eller er frikjøpt 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 pliktarbeidsoppgaver 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.

5. Forskningsterminens innhold

Ansatte som har fått innvilget forskningstermin, fritas med det fra all pliktarbeidsoppgaver og alle administrative 

oppgaver ved museet. Det må søkes særskilt om fritak for veiledningsforpliktelser. Normalt skal en ikke kunne 

pålegges bedømmelsesoppdrag for doktorgrader og stillingsansettelser i terminen.

6. Innvilgning av forskningstermin

Museumsdirektøren i samarbeid med ledergruppen prioriterer og innvilger søknader om forskningstermin på 

grunnlag av de vedtatte retningslinjene. Eventuelle tildelinger er uansett avhengig av at økonomiske og 

organisatoriske betingelser ligger til rette.

7. Krav for tildeling av forskningstermin ut over minimumskrav 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.

Ut over minimumskravene vil det bli lagt særlig vekt på følgende forhold:

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.

Tidligere forskningstermin og resultatet av denne.■

Byrdefulle administrative oppgaver ved institusjonen siden forrige forskningstermin.■

Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forskningstermin.■
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8. Søknad og søknadsfrist

Søknad om forskningstermin sendes forskningsrådgiver innen søknadsfrist fastsatt av museumsdirektøren.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 (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) skal 

benyttes.

9. Rapport

Publisert 24. jun. 2015 09:39 - Sist endret 9. okt. 2015 17:11 

Den som har hatt forskningstermin skal innen en måned etter avsluttet termin levere en rapport til 

museumsdirektøren etter fastsatt 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.■

Page 3 of 3Forskningstermin ved KHM - For ansatte - Universitetet i Oslo

02.06.2016http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/permisjon/forski...


	v-sak-5-fremlegg
	v-sak-5-vedlegg1
	v-sak-5-vedlegg2
	v-sak-5-vedlegg3
	v-sak-5-vedlegg4
	v-sak-5-vedlegg5

