
 

UNDERVISNINGSREGNSKAPET VED IF 

Undervisningsregnskapet brukes for å ivareta forskningstid for den enkelte, for å oppnå en rettferdig fordeling 

mellom de ansatte og for å dimensjonere undervisningen i fagene.   

Det vil ofte bli svingninger fra semester til semester, men det er ønskelig at medarbeiderne skal ha en 

«tilnærmet balanse» slik at et oppsamlet avvik ikke overstiger ett semesters undervisnings- og 

administrasjonsplikt som er 458 timer justert for alder. 

Skjema og oversikt over faktorer sendes ut ved slutten av hvert semester med en innleveringsfrist.  Når skjema 

for de ulike fagene er kommet inn, går administrasjonskonsulent igjennom hvert enkelt skjema og gjør 

eventuelle endringer.  Administrasjonssjef, instituttleder og administrasjonskonsulent går igjennom 

timefordeling på de ulike fagene og etter dette sendes skjema tilbake til den enkelte ansatte med frist for å 

kommentere eventuelle endringer som er gjort.   

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning. 

Utfylling av skjema 

Øverst i skjemaet fyller du ut alder, stillingskategori og-brøk.  Dersom du har forskningstermin eller annet 

frikjøp, skal du under kategorien: «Frikjøpt/fristilt fra undervisning (antall timer)» fylle ut sum timer du er 

frikjøpt.  Summen under dette feltet korrigerer undervisningsplikten som står under: «Sum timer til disposisjon 

justert for frikjøp o.l.», slik at den endelige summen i regnskapet blir korrekt. 

Tak ved forskningsterminer og frikjøp 

Ved forskningsterminer og frikjøp er det lagt et tak på 10 % av undervisnings- og administrasjonstiden.  Det 

innebærer at man ikke får godskrevet mer enn 46 undervisningstimer per semester i den perioden man har 

forskningstermin eller annet frikjøp. 

Forskningsterminene holdes ellers utenfor registreringen slik at ingen får reduksjon i oppsamlet plusstid som 

følge av en forskningstermin.  Merk likevel at medarbeidere som under forskningstermin eller frikjøp deltar 

som sakkyndig medlem i tilsettingskomite, får full uttelling for komitearbeidet. 

Dersom en medarbeider har avtalt med leder at vedkommende skal få ekstra uttelling i regnskapet, skal dette 

komme tydelig frem ved innsending av skjema. 

Sykefravær og annet fravær. 

Dersom en ansatt er syk/sykmeldt i 5 eller flere arbeidsdager, vil undervisningsplikten i 

arbeidstidsskjemaet bli nedjustert tilsvarende det aktuelle fraværet.  Den ansatte må selv huske på 

dette når skjemaet leveres inn. 

Undervisningsregnskapet brukes som en av faktorene ved vurdering av søknader om forskningspermisjon. 

Se ellers retningslinjene for bruk av undervisningsregnskapet ved UiB som ble vedtatt i instituttrådet 16. mai 

2012 og justert i november 2013. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

Arbeidstid 

 
Arbeidstid for vit. personale er 37,5 timer per uke (40 t inkl. lunsj) 

Mandag - fredag fra kl. 08.00 til 16.00  

  

Utgangspunkt Timetall 

    

37,5 t * 52 uker 1950 

    

Fratrekk - 9 bevegelige helligdager 67,5 

    

Fratrekk - 5 uker ferie (under 60 år) 187,5 

    

Fratrekk - 6 uker ferie (over 60 år) 225 

    

Fratrekk - 6 uker ferie, 8 seniordager (over 62 år) 285 

    

    

    

Netto arbeidstid for vit. personale under 60 år 1695 

    

Netto arbeidstid for vit. personale over 60 år 1657,5 

    

Netto arbeidstid for vit. personale over 62 år 1597,5 

    

    

    

  

 

 

 

Følgende undervisningsplikt pr. semester: 

  

Universitetslektor under 60, 75% undervisning 635 t 

Prof/aman under 60 år, 45% undervisning 381 t 

Prof/aman over 60 år, 45% undervisning 373 t 

Prof/aman over 62 år, 45% undervisning 359 t 

  

  

Undervisning og administrasjon pr semester:  

  

Undervisning (46%) og administrasjon (8%)  TOTAL 

Prof/aman under 60 år:  458 t 

Prof/aman over 60 år:  447 t 

Prof/aman over 62 år:  427 t 

  

  



  

 

 

 

 

Faktoroversikt - administrasjonsoppgaver 

Generell administrativ pott Fagmøter, orienteringsmøter, 

enkeltmøter som vararepr., deltagelse i 

instituttrådet, programstyremøter, UUI, 

forskningsutvalget og andre møter og 

annen komite- og møtedeltagelse ved 

instituttet. Veiledning av timelærere, 

organisere gjesteforelesninger, 

forhåndsgodkjenning/endelig 

godkjenning, evalueringer og 

rapporteringer.  Deltagelse på 

konferanser som ikke regnes inn under 

forskningsdelen av stillingen. 

30 timer pr. 

semester. 

15 timer pr. 

semester ved stilling 

50 % eller lavere. 

 

NB! Gis ikke ved 

forskningstermin. 

Forskningstermin  Maksimum antall 

timer som kan 

overføres til neste 

semester er 46 

Treffetid  15 timer pr. 

semester. 

 

NB! Gis ikke ved 

forskningstermin. 

Retting av mappe Veiledning/retting 2 timer pr. student 

Veiledning 200-nivå Veiledning bacheloroppgave 

2 timer x f 2 

4 timer pr. student 

Masterveiledning 

Husk: kandidats navn 

Evt. 2 semester: 7,5 t x f 2 

3.sem.: 15 t x f 2 

4.sem.: 15 t x f 2 

Evt. 5 sem.: 7,5 t x f 2 

15 timer/semester 

30 timer/semester 

30 timer/semester 

15 timer/semester 

PhD-veiledning 

Husk: kandidats navn 

18 timer x f 2 (i 6 sem.) 

Det gis normalt ikke uttelling for 

veiledning av ph.d.-kandidater ut over 6 

semestres fulltid (18 timer x faktor 2 x 6 

sem. = 216 timer).  Kandidater som er på 

«overtid» kan gi uttelling i ett semester 

ekstra i det semesteret kandidaten 

forventes å levere inn avhandlingen. 

36 timer/semester 

Emneansvar 10 timer pr. emne 

Bare emner som begynner med DIDA- 

og som gis i samarbeid med pedagogikk, 

gir uttelling på 25 timer per emne. 

10 timer/emne 

 

 

25 timer/emne 

Fakultetsstyre og  

andre råd og utvalg over 

instituttnivå 

1,5 timer x f 2 

Representanter i «andre råd og utvalg, 

skal være utpekt av instituttleder, eller i 

samråd med instituttleder 

3 timer pr. møte 



 

 

NB. Det gis ikke uttelling i regnskapet for oppdrag som er honorert eksternt (for eksempel 

eksamenssensur).  Verv og oppdrag som ikke er honorert, må avklares med instituttleder dersom de 

skal gi uttelling i undervisningsregnskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

Disputasledelse (ikke-medlem) 

Husk: kandidats navn 

10 timer  

Fagkoordinator Engelsk og spansk 

Arabisk, fransk, italiensk, japansk, russisk 

og tysk 

Stedfortreder for fagkoordinator 

192 timer 

 

160 timer 

10 timer 

Koordinator for fagdidaktikk  50? 

Undervisningsleder  200 timer 

Forskningsleder  200 timer 

Universitetspedagogikk 5 studiepoeng 40 timer 

 10 studiepoeng 85 timer 

   

Lede forskerskoler 

Litteratur og kultur & 

Språkvitenskap og filologi 

Inkluderer faglig ledelse og lesing av 

manuskript 

75 timer 

Leder av forskerskolen i 

fagdidaktikk 

Inkluderer faglig ledelse og lesing av 

manuskript 

30 timer 

Utarbeide nye emner  Inkludert pensum og studieplaner 

(NB. Gis ikke ved revisjon av allerede 

eksisterende emner) 

30 timer 

   

Valgnemnd Leder 20 timer 

Verneombud  50 timer/semester 

Nasjonalt fagråd Leder 25 timer/semester 

 Medlem 7,5 timer/semester 

Heldagsseminar Ikke forskningsseminar 7,5 timer/dag 

   

Bedømming av søkere Stipendsøknad  2 timer pr. søker 

Husk: kandidats navn  Bedømming av vitenskapsteoretisk 

innlegg. 

  

6 timer 

 

Husk: kandidats navn PhD-grad for disputas (komiteledelse) 45 timer 

Husk: kandidats navn Komiteledelse stillingssak grunnsats 45 timer 

Husk: kandidats navn Bedømming universitetslektor 10 timer/søker 

Husk: kandidats navn Bedømming førsteamanuensis 20 timer/søker 

Husk: kandidats navn Bedømming professor/-opprykk 30 timer/søker 



 

 

 

Faktoroversikt - undervisningsoppgaver 

UNDERVISNING FAKTORER 

Forelesning 4 

Forelesning gitt av nyansatt i første akademiske år 5 

Forelesning gitt av stipendiat/postdoc. 6 

Forelesning med nettbasert oppfølging 6 

Forelesning forskerutdanning 4,5 

Seminarundervisning 2,5 

Gruppeundervisning 2 

Veiledning PhD: 18 timer pr. semester i 6 semestre 2 

Veiledning masteroppgave: 15 timer i 2 semestre ** 2 

Veiledning semesteroppgave 1-3 timer  2 

Øvingsoppgaver inkludert rettebyrde. NB! Her finnes det også 

fagspesifikke satser. 

0,3 – 1,5 

     **Veiledning gitt som del av kurs kommer i tillegg  

Skolebesøk fagdidaktikk 6 timer per student 

 

 

EKSAMEN FAKTORER 

Masteroppgave – timer pr. oppgave 10 

Muntlig mastereksamen 2 

Semesteroppgave – sluttvurdering av mappe 2 

Hjemmeeksamen 2 

Muntlig eksamen – lavere grad 1 

Muntlig eksamen – 300 nivå 1 

Skoleeksamen (8 timer) 1 

Skoleeksamen (5-7 timer) 0,8 

Skoleeksamen (3-4 timer) 0,6 

Skoleeksamen (2 timer) 0,4 

 

UNDERVISNINGSKOORDINERING ARBEIDSTID 

Evaluering av et emne 6 timer 

Nettbaserte emner med mappevurdering 15 timer 

Nettbaserte emner uten mappevurdering 10 timer 

Nettbasert bloggoppfølging 10 timer 

 

De fakultetsspesifikke faktorene ble vedtatt i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 8. mai 2012. 

 

 

 



 

 

Fagspesifikke faktorer – IF 
 

Arabisk 

ARA100 

4 kortere øvingsoppgaver på inntil en side.  Faktor 0,5  

ARA103 

faktor 0,4 

ARA111 

Øvingsoppgaver: faktor 0,7 

ARA112 

6 kortere øvingsoppgaver på inntil en side. Faktor 0,7 

ARA113:   

Øvingsoppgaver: faktor 1 

ARA252:   

Hver student har rett på 4 timer veiledning. 

Engelsk 

ENG100 

øvingsoppgaver: faktor 0,5 

ENG101 

Frivillig øvingsoppgave: faktor 0,4 

ENGDI101 

Øvingsoppgave: faktor 1,5 

DIDAENG2 

Semesteroppgave: faktor 4 

Øvingsoppgave: faktor 2 

ENG106 

Øvingsoppgave: faktor 1,5 

ENG107 

1 obligatorisk oppgave som må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.  

Faktor: 0,7 

ENG108 

1 obligatorisk oppgave som må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen. 

Faktor: 0,7 

ENG109 

1 obligatorisk oppgave som må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen. 

Faktor: 0,7 

 

ENG122 

Seminarundervisning: faktor 3,5 

Semesteroppgave:  



-veiledning: faktor 1 

-vurdering: faktor 1  

  

 

ENG122L 

Forelesning: faktor 4 

Mappeoppgave: faktor 2 

 

ENG125 

Seminarundervisning: faktor 3,5 

Veiledet øvingsoppgave: faktor 1 

1 obligatorisk oppgave pr. student.  Veileder får ca. en time pr oppgave. 

 

ENG211 

Faktor 0,5 

ENG212/L 

(Seminarer på ENG212 og ENG252 er å regne som forelesninger i forberedelsestid og skal derfor ha faktor 4) 

Faktor 0,7 

 

ENG211 

To frivillige øvingsoppgaver: faktor 0,7 

ENG251 

En veiledet semesteroppgave: faktor 4 

ENG252 

(Seminarer på ENG212 og ENG252 er å regne som forelesninger i forberedelsestid og skal derfor ha faktor 4) 

Veiledet semesteroppgave: faktor 4 

Vurdering semesteroppgave: faktor 2 

ENG254/ENG255/ENG256/ENG257 

Forelesning: faktor 4 

Veiledet semesteroppgave: faktor 2 

Vurdering semesteroppgave: faktor 2 

 

ENGWiP 

Leder: faktor 3 

Deltager: faktor 2 

Fransk 

FRAN101 

øvingsoppgaver: faktor 0,5 

FRANDI101 

Øvingsoppgaver: faktor 1,5  

FRAN103 

Obligatorisk øvingsoppgave: faktor 0,5  



FRANDI111 

Øvingsoppgave: faktor 1 

FRAN201 

Øvingsoppgaver: faktor 0,5 

FRANDI201 

 

FRAN253 

1 obligatorisk muntlig innlegg: 1 time pr. student 

FRAN100 

1 muntlig innlegg 

 

FRAN101 

To obligatoriske oppgaver: faktor 0,5 

Mappeoppgave: faktor 1  

FRAN102 

1 obligatorisk øvingsoppgave: 1,5 timer pr. student x faktor 1  

Semesteroppgave: faktor 4  

FRAN105 

1 obligatorisk øvingsoppgave 

Semesteroppgave: faktor 4 

Øvingsoppgave: 1,5 time pr. student x faktor 1  

FRAN106 

Levere pensumliste for poesiutvalget. 

FRAN114 

To godkjente oppgaver:  

faktor 0,5  

 

 

 

Italiensk 

 

ITAL112 

En veiledet semesteroppgave, ett obligatorisk veiledningsmøte. 

Faktor 0,7 

ITAL113 

Veiledet semesteroppgave 

Faktor 1 

ITAL201 

En godkjent oversettelse  

Faktor 0,3 

ITAL252 

To obligatoriske veiledninger av semesteroppgaven 

Faktor 4 

ITAL301 



3 øvingsoppgaver; 0,2 

1 refleksjonsnotat: 0,2 

Japansk 

JAP110 

24 innleveringsoppgaver: 

a) 3 oppgaver: faktor 0,3 

b) 18 oppgaver: faktor 0,5 

c) 3 oppgaver: faktor 0,7 

JAP205 

6 øvingsoppgaver 

a) 2 oppgaver: faktor 0,3 

b) 2 oppgaver: faktor 0,5 

c)2 oppgaver: faktor 0,7 

JAP251 

2 Veiledete semesteroppgaver: faktor 4  

JAP252(ny) 

2 oppgaver: faktor 2 

ASIA100 

øvingsoppgave: faktor 0,3 

JAP120 

24 oppgaver/kunnskapsprøver 

3 oppgaver: faktor 0,3 

12 oppgaver: faktor 0,5 

3 oppgaver: faktor 0,7 

3 oppgaver: faktor 1,5 

 

Kinesisk 

KIN101 

Obligatoriske hjemmeoppgaver. Hvor mange? 

KIN102 

Obligatoriske hjemmeoppgaver.  Hvor mange? 

KIN201 

Obligatoriske hjemmeoppgaver.  Faktor: 0,5 

KIN251 

Obligatorisk veiledet semesteroppgave + obligatorisk muntlig presentasjon av denne 

Faktor 4 

KIN103 

1 øvingsoppgave: faktor 0,3 

KIN104 

1 øvingsoppgave: faktor 0,3 

 



Russisk 

RUS100 

6 skriftlige oppgaver 

faktor 0,3 

RUS111 

12 obligatoriske skriftlige oppgaver 

Faktor 0,3 

RUS112 

En skriftlig hjemmeoppgave 

Faktor 0,7  

RUS113 

12 skriftlige oppgaver 

Faktor 0,3  

RUS114  

Veiledet essay 

Faktor 1 

RUS211 

9 obligatoriske oppgaver 

Oversettelse: 0,3 

Grammatikk: 0,5 

RUS252 

Obligatorisk veiledning av semesteroppgave 

4 timer per oppgave 

 

 

 

Spansk språk- og latinamerikastudium 

SPLA101 

3 obligatoriske oppgaver 

Øvingsoppgaver: faktor 0,5 

SPLA102 

3 obligatoriske oppgaver 

Faktor 0,7 

SPLA103 

1 oppgave: faktor 0,5 

SPLA104  

1 oppgave faktor 0,5 

SPLA201 

Semesteroppgaver faktor 4  

Øvingsoppgaver: faktor 1 

SPLA251 

Veiledet bacheloroppgave 

Faktor 4 

SPLA252 

Veiledet bacheloroppgave 



SPLA253 

 Veiledet bacheloroppgave 

BRA101 

Muntlig presentasjon 

SPLA119H 

1 muntlig presentasjon og 1 kunnskapstest 

 

 

 

 

Tysk 
 

TYS111:  

2 øvingsoppgaver i grammatikk og språkkunnskap: faktor 0,5 

2 kortere øvingsoppgaver i skriftlig praktisk tysk: faktor 0,5  

TYS112:  

Veiledning av oppgaven: faktor 2 

3 øvingsoppgaver i tilknytning til undervisningen: faktor 0,5 

TYS114:  

Veiledning av oppgave: faktor 2 

TYS201/251 

semesteroppgave faktor 2  

TYS252 

semesteroppgave: faktor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

 

 

 


