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Dimensjonering av undervisningsressurser ved ISS 

 

Bakgrunn for saken 
Styret ved ISS vedtok budsjett for 2018 i møte 29. november 2017. Høstens budsjettarbeid var to-

delt og skulle: 

 

1. vurdere noen umiddelbare innsparinger som gir effekt allerede i 2018-2022 

2. vurdere en større gjennomgang av ISS sitt aktivitetsnivå og tilgjengelige ressurser med en 

målsetning om at disse harmoniseres (sak 61/2017) 

Styret lyktes i å gjennomføre punkt 1 og nærmere 10 mkr ble kuttet i budsjettet for 2018-2022. 

Punkt 2 ble drøftet i møte 17. januar 2018 (diskusjonssak 3/2018). Utgangspunktet for diskusjonen 

var at ISS har færre timer til rådighet til våre undervisningsaktiviteter enn det stabens størrelse og 

forpliktelser tilsier. Instituttets budsjett åpner ikke for flere faste eller midlertidige stillinger og 

heller ikke for et større forbruk av timelønn enn det som er budsjettert for i 2018-2022.  

 

Styret konkluderte med at undervisningsaktiviteter må tilpasses ressurssituasjonen. Dette krever 

en betydelig reduksjon i undervisningsaktiviteter ved ISS.  

 

Notatet presenterer ulike modeller for å dimensjonere kutt på både instituttnivå og programnivå. 

 

En harmonisering av ressurser og aktiviteter krever en nøkkel for fordeling av 

undervisningsressurser. Modellen foreslått av timeregnskapskomiteen i 2013, der ressurser 

fordeles per emnetype, ble nevnt. Fordelen med denne modellen er at den tydeliggjør at ulike 

emner krever ulik innsats, samtidig som den åpner for å standardisere ressursbruk mellom emner 

som er ellers like. Ulempen med denne modellen er at den legger føringer på programrådenes 
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faglige autonomi, prioriteringer og satsninger. Videre skalerer den opp enkelte aktiviteter, en 

øvelse som gir liten mening uten at et øvre tak for ressursbruk etableres.  

 

Notatet bygger derfor heller på en tilnærming som tar utgangspunkt i en ramme for tilgjengelige 

undervisningsressurser ved ISS, det vil si ressurser som ikke er bundet opp i andre forpliktelser. 

Det var enighet etter behandling av sak 3/2018 at fordeling av ressurser skal skje på programnivå. 

 

Rammene skal gis noen felles føringer for å sikre en generell effektivisering av 

undervisningsaktiviteter samtidig som hensynet til studiekvalitet ivaretas. Rammene disponeres 

ellers av programleder, i samråd med programrådene, i planleggingen av undervisningen. De 

enkelte programmene kan selv avgjøre hvordan ressurser skal fordeles mellom programnivå 

(bachelor- og masterprogram for de disiplinære programmene), mellom emnetyper 

(innføringsemner, ferdighetsemner, metodeemner, osv.), mellom ulike aktiviteter 

(seminarundervisning, obligatoriske aktiviteter) og antall og type vurderingsformer. 

 

Styret bestemte i forbindelse med sak 3/2018 at dimensjoneringsarbeidet ikke bare skal sørge for 

en harmonisering av aktiviteter og tilgjengelige ressurser, men også ha som mål gradvis å bygge 

ned overskuddet i timeregnskapet. 

Dimensjonering av ressursrammen ved ISS 
Se gjerne Appendix for nærmere forklaring av begreper og tallunderlaget som avsnittene under tar 

utgangspunkt i. 

Undervisningsaktiviteter og interne ressurser 

Når styret skal vurdere hvor mange timer ISS har til rådighet til undervisningsaktiviteter så er 

svaret summen av det totale antall timer staben disponerer og antall timer som settes ut på 

timelønn. Det er samtidig viktig å understreke at rigide og varige rammer ikke lar seg definere, 

ettersom ressursbehov til enhver tid vil variere i takt med tilstrømning av studenter til våre emner. 

Opprettes det for rigide rammer, må vi også innføre et øvre tak for antall studenter som vi tar opp 

på våre emner.  Økte studenttall krever flere ressurser, men genererer også flere inntekter. ISS 

produserte i 2017 33 380 studiepoeng, hvorav 21 960 ble produsert av våre egne programstudenter 

og 11 420 studiepoeng ble produsert av ikke-programstudenter fra hele UiO. Det er stor pågang til 

våre emner. Fordeling per studieprogram av eksterne studenter er vanskelig å tallfeste, men det 

kommer klart fram at det primært er de disiplinære programmene, og særlig sosiologi bachelor, 

som rekrutterer størst antall ikke-programstudenter. 

Tabell 1 fremstiller de interne ressursene ved ISS. Ressurser forstås som den maksimale plikten 

2019-staben disponerer før fradraget er trukket fra («Plikttimer per program per år»).  
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Tabell 1 Ressurser (2019) og undervisningsaktiviteter ved ISS (2018) 

Program-
stab 

fast 
ekvivalenter 

 % av 
total 
stab 
(fast 
ekv) 

Plikttimer 
per 
program 
per år 

Fradrag 
(timer) 

Ressurser 
igjen til 
underv. 
(timer) 

Und. 
aktiv. 
2018, 
nye 
satser 

Ressurser 
minus 
und. 
aktiviteter 

Und. aktivitet 
som % av total 
aktiv ved ISS 

UTV 1 2,70 % 898 -300 598 -993 -395 3,77 % 

1 fast                 

         KULKOM 1 2,70 % 898 -300 598 -1210 -612 4,59 % 

1 fast                 

  
  

          
 OLA 2 5,41 % 1796 -500 1296 -2721 -1425 10,32 % 

2 faste                  

         SGO 10,9 29,46 % 10554 -5007 5547 -6518 -971 24,72 % 

10 faste     8964 -3807   -3725   14,13 % 

5 midl      1590 -200   -2793   10,59 % 

PhD und       -1000         

         SOS 22,1 59,73 % 21311 -11215 10096 -14923 -4827 56,60 % 

20 faste     17708 -8775   -9649   36,60 % 

11 midl     3603 -440   -5274   20,00 % 

PhD und       -2000         

ISS 
ansatte 37 100 % 35457 -17322 18135 -26365 -8230 100,00 % 

 

Den forventede sammensetningen av 2019-staben kan bidra med maksimalt 35 457 timer. 

Korrigeres dette for faste og planlagte fradrag, gjenstår 18 135 timer til undervisningsaktiviteter.  

 

Tabell 1 viser at ISS planlegger å bruke 26 365 timer til undervisningsrelaterte aktiviteter i 2018. 18 

135 timer strekker ikke til dersom ISS skulle håndtere alle undervisningsaktiviteter basert på 

interne ressurser alene. Samtlige programmer har et høyere aktivitetsnivå enn deres dedikerte stab 

kan bære alene. Aktivitetsnivået krever 8 230 flere timer/ni flere faste årsverk enn det ISS 

disponerer.  

 

Det er lite sannsynlig at ISS noensinne vil kunne håndtere alle undervisningsaktiviteter basert på 

interne ressurser alene. Vi bruker og skal fortsette å bruke timelønn for å supplere 

undervisningsaktivitetene våre. Det er samtidig viktig å notere seg at timelønn er en variabel 

kostnad som står for fall ved fremtidige kutt i bevilgning, ettersom det er vanskeligere å redusere 

forpliktelser i form av faste- og midlertidige stillinger. ISS har i tillegg gjort seg avhengig av 
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nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter for å subsidiere undervisningsaktivitetene våre, 

noe som er et risikomoment dersom prosjektporteføljen blir mindre lønnsom over tid.  

Vi bør med andre ord ta sikte på en total ramme som baserer seg i hovedsak på interne ressurser og 

som ikke gjør oss for avhengig av timelønn. 

 

Timeregnskapsoverskudd 

Tabell 1 tar, som nevnt, utgangspunkt i det maksimale antall timer staben kan bidra med til 

undervisningsaktiviteter på årsbasis. Et mer realistisk tall kommer vi frem til når det maksimale 

antall timer justeres for underskuddet i instituttets timeregnskap. En overdimensjonering av 

aktiviteter i forhold til ressurser i staben over flere år har resultert i et timeregnskap i ubalanse. 

Mange i den faste staben har bidratt med mer enn full plikt og bygget opp personlige overskudd 

som vi har en gjensidig forpliktelse til å bygge ned.  

 

Timeregnskapet etter høsten 2017 viser et overskudd i de ansattes favør/instituttets disfavør 

tilsvarende cirka -15 000 timer (8 000 timer SOS + 7 000 timer SGO). 

 

Tabell 2 Timeregnskapsbalanse (minus viser tall i de ansattes favør/instituttets disfavør, nedjustert 

med 1000 timer for sosiologi i forbindelse med kommende avganger).  

Program Timeregnskaps 
underskudd etter H17 

SGO -7687 

  SOS -8048 

  -15735 
 

 

 

Omfanget av reduksjonen av undervisningsaktiviteter vil ha en direkte innvirkning på 

timeregnskapssaldoen. For å illustrere kan vi ta for oss en tenkt situasjon der ISS «nedbetaler» 

timeregnskapsoverskuddet i én jafs. Det vil si at tallet for «Ressurser igjen til undervisning» på 

18 135 timer reduseres med 15 000 for å nulle ut underskuddet i timeregnskapet i løpet av ett år. 

Samme år vil det kun være 3 135 disponible timeregnskapstimer til undervisningen ved ISS. Når 

dagens behov er 26 365 timer per år, vil kuttet være enormt. Eksemplet faller på sin egen 

urimelighet, men viser godt sammenhengen mellom momentene. 

 

Dimensjonering av ressursrammer og fordeling av kutt på programnivå 
Totalrammen 

Styret bør fastsette en total ramme for undervisningsressurser som innebærer et kutt i 

undervisningsaktiviteter. Rammen skal være en indikasjon på planlagte aktiviteter, og kunne ta 
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høyde for variasjoner i studenttall. Kuttet skal også bidra til en reduksjon av de ansattes 

timeregnskapsoverskudd. 

 

Det foreslås at ISS tar sikte på å redusere aktivitetsnivået på bachelor- og masterprogrammene til 

22 000 timer per år fra og med 2019. Reduksjonen krever at ISS kutter i underkant av 4 500 timer 

i forhold til planlagt aktivitetsnivå i 2018-porteføljen (slik den så ut per desember 2017). Kuttet 

innebærer en 16% reduksjon av instituttets totale timeforbruk fra og med 1.1.2019 og gjelde for 

etterfølgende år. 

 

Dimensjoneringsnøkkel (illustrert i tabell 3 og tabell 4): 

Styret må velge en nøkkel for å fastsette hvordan våre studieprogrammer skal dimensjoneres i 

forhold til hverandre, og som kan føre til en riktig og relativ fordeling av kutt som er nødvendig for 

ikke å overstige ny total ramme på 22 000 timer. 

 

Alternativ 1 (rød kolonne i tabell 3): Å la hvert programs balanse i timeregnskapet bestemme 

hvilke dimensjoneringstiltak som skal gjennomføres. Det er et mål om at alle program skal gå i 

balanse i forhold til «egen» stab.  

 

En ulempe med dette alternativet er at det ikke tar høyde for at de disiplinære programmene har et 

høyere ressursbehov på grunn av stor pågang fra ikke-programstudenter. Det tar heller ikke høyde 

for at de ulike programmene har ulik programkomponent: KULKOM tilbyr 30 sp, UTV 50 sp, OLA 

80 sp uten at de tar inn ikke-programstudenter. Sosiologi og samfunnsgeografi bachelor tilbyr 90 

sp komponent og tar inn mange ikke-programstudenter; sosiologi og samfunnsgeografi master 

tilbyr 120 sp og tar inn noen ikke-programstudenter. 

 

Alternativ 2 (gul kolonne i tabell 3): Å justere programmenes andel av stab, 

undervisningsaktiviteter og studenttall for å skape balanse i timeregnskapet og likere forholdstall 

mellom programmene. 

 

Utfordringen med dette alternativet er at heller ikke denne løsningen viser effekten av ikke-

programstudenter på våre disiplinære programmer. Videre er det ikke rom i budsjettet for nye 

stillinger og det er vanskelig å øke opptaksrammer uten videre. 
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Tabell 3 Alternativer modeller for å dimensjonere aktiviteter og kutt 

Alternativ 1 Alternativ 2 

  Ressurser til 
undervisning 
(timer) 

Undervisnings-
aktiviteter  

Ressurser minus 
aktiviteter 

  

Antall 
program-
studenter 

(per år) 

Andel av total 
stab ved ISS 

(fast 
ekvivalenter) 

Andel av 
totalt antall 
studenter 

ved ISS 

                

UTV 598 -993 -395 UTV 150 2,70 % 14,08 % 

                

KULKOM 598 -1210 -612 KULKOM 192 2,70 % 18,03 % 

                

OLA 1296 -2721 -1425 OLA 80 5,41 % 7,51 % 

                

SGO 5547 -6518 -971 SGO 202 29,46 % 18,97 % 

Bachelor   -3725   Bachelor 150   14,08 % 

Master   -2793   Master 52   4,88 % 

                

                

SOS 10096 -14923 -4827 SOS 441 59,73 % 41,41 % 

Bachelor   -9649   Bachelor 303   28,45 % 

Årsenhet       Årsenhet 42   3,94 % 

Master   -5274   Master 96   9,01 % 

                

                

  18135 -26365 -8230   1065 100,00 % 100,00 % 

        Alternativ 1: Alternativ 2: 
Å la hvert programs balanse bestemme hvilke 

dimensjoneringstiltak som skal gjennomføres (alle program 
skal gå i balanse) 

Å justere programmenes andel av stab, 
undervisningsaktiviteter og studenttall for å skape 

balanse i timeregnskapet og likere forholdstall 
mellom programmene.  
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Alternativ 3 (grønn kolonne i tabell 4): Å bruke en flat sats for antall timer per programstudent 

(undervisningsaktiviteter/opptaksramme). 

 

Igjen, effekten av ikke-programstudenter gir en skjevfordeling i de disiplinære programmenes 

disfavør. 

 

Alternativ 4 (blå kolonne i tabell 4): Å bruke antall timer per studiepoeng produsert per program 

som grunnlag for dimensjonering av undervisningsaktiviteter. Denne modellen gjør ulike emner og 

ulike studieprogrammer sammenlignbare og avdekker en del variasjon på tvers av våre 

studieprogrammer som kan vurderes rettet når kutt fordeles.  

 

Utfordringen med dette alternativet er at de tverrfaglige programmenes grunnlag for 

studiepoengproduksjon er forskjellige fra disiplinære programmer. De tverrfaglige programmene 

tar ikke inn andre programstudenter og vil i så måte aldri kunne redusere forholdstallet som en 

timer-per-studiepoeng-ratio baserer seg på ved å øke studiepoengsproduksjon.  
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Tabell 4 Alternativer modeller for å dimensjonere aktiviteter og kutt (fortsettelse) 

Alternativ 3   Alternativ 4   

Undervisningsaktivitet (timer)/pr 
student (opptaksrammer) 

Studiepoeng 
(treårig snitt 2015-

2017) 

Und aktiv, timer per 
studiepoeng 

Andel av total 
studiepoengs 
produksjon ved ISS 

            

UTV 6,62 UTV 1240 -0,80 3,68 % 

            

KULKOM 6,30 KULKOM 1277 -0,95 3,79 % 

            

OLA 34,01 OLA 3010 -0,90 8,93 % 

            

SGO 32,27 SGO 8803 -0,74 26,11 % 

Bachelor 24,83   6120 -0,61 18,15 % 

Master 53,71   2683 -1,04 7,96 % 

            

            

SOS 33,84 SOS 19390 -0,77 57,50 % 

Bachelor 27,97   13787 -0,70 40,89 % 

Årsenhet           

Master 54,94   5280 -1,00 15,66 % 

            

            

      33720   100,00 % 

      Alternativ 3: Alternativ 4 
Å bruke en sats for antall timer pr 
programstudent som grunnlag for 

hvilke timekutt som må gjøres i 
hvert studieprogram.  

Å bruke antall timer per studiepoeng som grunnlag for å 
dimensjonere undervisningsaktiviter 
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Fordeling av kutt over programmene 

Det foreslås at alternativ 4 velges for å dimensjonere fordeling av kutt per studieprogram og for å 

rette ut skjevheter i ressursbruk på tvers av studieprogrammene. Et alternativ som baserer seg på 

timer per studiepoeng er det eneste alternativet som delvis korrigerer for ulik 

programsammensetning og studenttall og som gjør det mulig å sammenligne kostnader (timer per 

studiepoeng) og inntektsgrunnlag (studiepoeng). 

 

Skal totalrammen ned til nærmere 22 000 timer per år, kan dette oppnås ved at samtlige 

studieprogrammer tildeles samme flate sats på 0,65 timer per studiepoeng (justering av blått 

alternativ i tabell 4 ved at 0,65 settes inn for alle program). Ny, felles sats ganges med 

programmenes studiepoengsproduksjon for å fastsette en relativ ramme. Trekkes ny ramme fra 

nåværende ressursbehov, kan differansen gi et mulig svar på hvor stort kutt hvert program skal 

utsettes for dersom ressursene skal fordeles helt likt. 

 

Ulempen er at en ny, felles sats gir ulike utslag på de ulike programmene. Et kutt basert på en felles 

sats blir uforholdsmessig stor for de tverrfaglige programmene. Dette ser vi i siste kolonne i tabell 5 

der en felles sats på 0,65 timer per studiepoeng utgjør 12% av samfunnsgeografis 2018-ramme men 

31% av KULKOMs 2018-ramme.  

 

Tabell 5 Ny felles sats på 0,65 timer/sp gir ny total ramme for ISS på 21 918 timer, og et totalt kutt 

på 4 447 timer 

  2018- 
sats 

Forslag til 
ny sats 
(timer per 
sp) 

Ny ramme 
for 
undervisning 
(0,65*treårig 
snitt sp 
prod) 

Kutt i 
und 
aktivitet 
(timer pr 
år) 

Prosentvis kutt 
av 2018-ramme 

UTV 0,80 0,65 806 -187 18,83 % 

            

KULKOM 0,95 0,65 830 -380 31,42 % 

            

OLA 0,90 0,65 1957 -765 28,10 % 

SGO 0,74 0,65 5722 -796 12,21 % 

            

SOS 0,77 0,65 12604 -2320 15,54 % 

      21918,00 -4447   
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Alternativ 4 kan korrigeres ved at programmenes andel av instituttets totale 

studiepoengsproduksjon legges til grunn for en tilsvarende andel av det totale kuttet på 4 447 

timer. Denne varianten av alternativ 4 retter opp skjevheten i modellen skissert i tabell 5. Tabell 6 

illustrerer antall timer som må kuttes per studieprogram dersom deres respektive andel av kutt 

speiler deres andel av studiepoengsproduksjon. Tabellen viser også at utslaget blir rimelig likt på 

tvers av alle programmer, som må i snitt kutte 16% av 2018-rammen. Kuttet på programnivået 

speiler med andre ord kuttet på instituttnivå (4 447 timer av 26 365 timer). 

 

Tabell 6 Prosentvis del av studiepoengsproduksjon som grunnlag for tilsvarende prosentvis del av 

kutt på 4 447 timer 

Andel av total 
studiepoengsproduksjon 

ved ISS 

Reduksjon i timer 
 

Ny ramme 
for 
undervisning 

UTV 3,68 % 163,53 829,47 

        

KULKOM 3,79 % 168,37 1041,63 

        

OLA 8,93 % 396,96 2324,04 

        

SGO 26,11 % 1160,99 5357,01 

  18,15 %     

  7,96 %     

SOS 57,50 % 2557,16 12365,84 

  40,89 %     

        

  15,66 %     

        

        

  100,00 % 4447,00 21918,00 
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Føringer  
Styret tildeler ressursramme til program. Rammene disponeres av programleder, i samråd med 

programrådene, i planleggingen av undervisningen. De enkelte programmene kan selv avgjøre 

hvordan ressurser skal fordeles mellom programnivå (bachelor- og masterprogram for de 

disiplinære programmene), mellom emnetyper (innføringsemner, ferdighetsemner, metodeemner, 

osv.), mellom ulike aktiviteter (seminarundervisning, obligatoriske aktiviteter) og antall og type 

vurderingsformer. 

 Undervisning og emneansvar bør håndteres av interne. Timeregnskapet skal hensyntas ved 

fordeling av emneansvar og andre undervisningsaktiviteter.  

 Emnetilbudet og emneporteføljen i programmet skal tilpasses etterspørsel og være 

økonomisk bærekraftig.  

 Et emne kan være mer eller mindre lønnsomt (forelesninger + skoleeksamen er minst 

kostnadskrevende/mest lønnsomme, seminarundervisning og flere vurderingsformer er 

fordyrende ledd). Lønnsomheten skal ikke alene være styrende i planleggingen av 

undervisningen, men bør vurderes nøye.  

o Emner bør avlyses dersom ikke et minimum antall studenter melder seg. 

o Bruk av seminarundervisning skal evalueres. Er seminarer et tilbud studenter 

benytter seg av? ISS bruker størst andel ressurser på seminarundervisning av 

instituttene på SV-fakultetet (se Appendix). 

 Oppmøte/bruk av seminarundervisning bør kartlegges. Tilbudet bør 

reduseres dersom studentene ikke møter. 

 Obligatorisk seminardeltakelse og/eller obligatoriske aktiviteter er 

fordyrende ledd med tanke på administrative kostnader og bør derfor brukes 

målrettet. 

o Antall vurderingsformer per emne og antall bestanddeler per vurdering bør 

vurderes.  

 Flere vurderinger gir også flere begrunnelser og klager 

 Programmene skal vurdere muligheten for fellesemner/å bruke hverandres emner 

 Administrativ ressursbruk skal vurderes som et viktig moment i planlegging av 

undervisningsaktiviteter. 

 Pensum skal digitaliseres i så stor grad som mulig. Administrasjon av pensumbestillinger er 

kostbar og ISS bruker minst 150 000 kr per år på å kjøpe tilbake ubrukt pensum. 
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Oppsummering 

Forslaget skissert over, med de felles føringer som følger med, gir et totalt kutt på 4 447 timer per 

år og vil bidra til en harmonisering av våre undervisningsaktiviteter med våre interne ressurser. 

Kutt nå gjør instituttet mer robust med tanke på en usikker økonomisk fremtid, samtidig som 

instituttets forpliktelser overfor de ansatte ivaretas ved at kuttet vil bidra til en reduksjon av 

timeregnskapsoverskuddet dersom timelønn brukes aktivt for å sette inn eksterne ressurser og 

avlaste interne ressurser. Tallet på reduksjonen og ny ramme på 22 000 timer per år skal ikke 

forstås som absolutt, men som en indikasjon eller et måltall som fører instituttet i en mer 

bærekraftig retning. 

 

Forslag til vedtak 

Totalramme for undervisningsaktiviteter på instituttets bachelor- og masterprogrammer settes ned 

til 22 000 timer per år fra og med 1.1.2019.  

Samtlige bachelor- og masterprogrammer ved ISS pålegges et kutt i deres 2018-timeforbruk (slik 

kalkulert desember 2017) med om lag 16 %. 

Felles føringer for effektiviseringstiltak skal ligge til grunn for arbeidet. 

Programleder skal rapportere hvilke tiltak som kan iverksettes for å etterleve et kutt på 16 %, og 

eventuelle konsekvenser disse vil medføre, til styret innen 4. april 2018. 

Styret går gjennom programledernes forslag til tiltak og diskuterer om disse tilfredsstiller behovet 

for kutt i undervisningsaktiviteter. 

 

 

Katrine Fangen     Inger-Lise Schwab                                              

instituttleder      kontorsjef 

 

 

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

 

 

Saksbehandler: 

Inger-Lise Schwab 

+4722855255, i.l.schwab@sosgeo.uio.no 

 

mailto:i.l.schwab@sosgeo.uio.no
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Appendix: 
 

Ressurser baserer seg på plikttimene til antall faste ekvivalenter per 1.1.2019. 

 

Faste ekvivalenter er den faste staben pluss midlertidige stillinger regnet om til faste stillinger. 

Vi planlegger med 15 stipendiater og 1 postdoktor i 2019. Disse er de kjente basisfinansierte 

stillingene vi kjenner til (våre «måltall»). Tallet kan økes hvis fakultetet tildeler ISS flere stillinger. 

Det følger pliktarbeid med slike stillinger, i motsetning til prosjektfinansierte stillinger som skal i 

henhold til vedtatt budsjett for 2018-2021 ikke tildeles det fjerde året/pliktarbeid. En stipendiat 

regnes som cirka 18 % av et fast årsverk og en postdoktor som 25 % av et fast årsverk med tanke på 

plikttimer. 

 

Ansatte Faste Midl Fast ekvi 

UTV 1 0 1 

KULKOM 1 0 1 

OLA 2 0 2 

SGO 10 5 10,9 

SOS 20 11 22,1 

  34 16 37 
 

Undervisningsaktiviteter favner samtlige undervisningsrelaterte aktiviteter på ISS sine 

bachelor- og masterprogrammer. Antall timer for undervisningsaktiviteter baserer seg på en 

utregning gjort desember 2017 basert på planlagte 2018-aktiviteter. Regnearket arbeidet er basert 

på ble sendt til styret som vedlegg for diskusjonssak 3/2018. Regnearket er siden korrigert med 

fakultetets nye timeregnskapssater. Ta kontakt med kontorsjef dersom du ønsker regnearket 

tilsendt.  

 

Undervisningsaktiviteter skal gi et bilde av hva ISS trenger av undervisningsressurser på 

årsbasis. Tallet baserer seg på en utregning av planlagte undervisningsaktiviteter i 2018 (per 

desember 2017). De nye fakultære timeregnskapssatsene for forelesning (5 t), seminarundervisning 

(3,5 t), sensur (0,75 skoleeksamen og 1,5 større innlevering) og veiledning masteroppgave (40 t) er 

lagt til grunn. En-sensorordning ligger til grunn. Ressursbehov i forbindelse med 

eksamensavvikling baserer seg på det høyeste antall studenter som avla eksamen de to siste 

gangene et emne ble gitt. Det er tildelt veiledning á 40 timer i forhold til opptaksrammen på de 

respektive masterprogrammene. 

 

Fradrag baserer seg på en forventing om at staben har forpliktelser som avkorter antall plikttimer 

som kan gå til undervisningsaktiviteter. 

 

Kategori Fradrag disiplin   sats per fradrag, 
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semester årsbasis 

Verv instituttleder SOS Fast   898 

Verv nestleder SGO Fast   0 

Verv undervisningsleder SOS Fast   674 

Verv undervisningsleder SGO Fast   500 

Verv forskningsleder SOS Fast   224 

Verv forskningsleder SGO Fast   450 

Verv 
programleder, 
KULKOM KULKOM Fast   200 

Verv programleder, UTV UTV Fast   200 

Verv programleder, OLA OLA Fast   300 

Verv programleder, LEP LEP Fast     

      Fast     

Generelt Løpende faglig arbeid SOS Fast   1240 

Generelt Løpende faglig arbeid SGO Fast   352 

Generelt Løpende faglig arbeid KULKOM Fast   60 

Generelt Løpende faglig arbeid UTV Fast   60 

Generelt Løpende faglig arbeid OLA Fast   120 

      Fast   0 

Generelt Treffetid SOS Fast   800 

Generelt Treffetid SGO Fast   440 

Generelt Treffetid SOS Midl   440 

Generelt Treffetid SGO Midl   200 

Generelt Treffetid KULKOM Fast   40 

Generelt Treffetid UTV Fast   40 

Generelt Treffetid OLA Fast   80 

      Fast     

Frikjøp ekstern finansiert SOS Fast   2245 

Frikjøp ekstern finansiert SGO Fast   718,4 

      Fast     

Forskningstermin Forskningstermin SOS Fast   2694 

Forskningstermin Forskningstermin SGO Fast   1347 
           14 322 

 

PhD undervisning er i Tabell 1 vist som et fradrag på henholdsvis 2 000 timer på sosiologi og 1 000 

timer på samfunnsgeografi. Dette gir et totalt fradrag på 14 322 + 3 000=17 322. 
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Fordeling av timer på undervisningsaktiviteter (ISS totalt) 

Timer per 
aktivitet 

timer 

Emneansvar 990 

Veiledning 4352 

Sensur 4805 

Forelesning 6975 

Seminar 9243 

  26365 
 

 

 

 

 

 

 


