
2.2.7  Retningslinjer for forskningstermin  -  UMB  
 (Vedtatt av Høgskolestyret 24.04.2002.) Gjelder fra og med 01.04.2002.  
 
I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. 
 

1.         Formål 
Formålet med forskningsterminer er å legge til rette for vitenskapelig tilsattes mulighet til faglig 
oppdatering, faglig utvikling og kontakt med kolleger nasjonalt eller internasjonalt med sikte på 
framtidig faglig virksomhet ved UMB. Forskningstermin skal gi tilsatte mulighet til å heve kvaliteten 
på sin forskning og gjennomføre større forskningsarbeid eller større pedagogisk utviklingsarbeid. 
 
Ordningen med forskningstermin kan også benyttes til faglig omstilling og til å nå mål om økt 
internasjonalisering blant vitenskapelig tilsatte. 
 

2. Hvem kan søke 
Ordningen med forskningstermin kan benyttes fleksibelt innenfor instituttets økonomiske rammer  og 
under forutsetning av at instituttets ansvar for undervisning og veiledning ivaretas på en forsvarlig 
måte. 
 
Forskningstermin innvilges hvert 7. år, etter en opptjeningsperiode på 6 år for fast vitenskapelig 
tilsatte med normale undervisningsplikter. 
  
For kvinner i førsteamanuensisstilling innvilges forskningstermin hvert 5. år (2 ganger de første 10 år), 
etter en opptjeningsperiode på 4 år, som ledd i kvalifisering til toppstilling.  
 
Det kan søkes om forskningstermin med full lønn i inntil 1 år. Forskningsterminen kan organiseres på 
en annen måte dersom den enkelte søker ønsker det og instituttstyret finner at det er mulig å 
gjennomføre av hensyn til instituttets undervisnings- og veiledningsoppgaver. 
        
Vanligvis forutsetter rett til forskningstermin at den tilsatte har utført fastsatte (eller avtalte) 
undervisnings- og administrative oppgaver ved UMB i hele opptjeningsperioden. 
Permisjon i tilknytning til eksterne oppdrag teller normalt ikke med som opptjeningstid. 
 
Dersom særlige grunner taler for det, kan instituttstyret innvilge søknader om forskningstermin etter 
kortere opptjeningstid. 
 
I ekstraordinære tilfeller kan instituttleder inngå avtale om forskningstermin med kortere 
opptjeningstid som del av tilsettingsavtale, etter forhåndsgodkjenning av personaldirektøren. 
        
Rektor har ifølge Universitetsloven § 9 nr 5 rett til ett år faglig oppdatering når funksjonstiden er ute. 
Etter å ha fungert i to fulle perioder, kan rektor innvilges inntil to års faglig oppdatering. 
 
Vitenskapelig tilsatte som velges til krevende verv, som f eks prorektor eller instituttleder, får 
godskrevet ett år ekstra opptjeningstid når funksjonsperioden er over. 
  

3.         Søknaden 
Søknaden skal inneholde 

-          Opplysninger om tid for og varighet av forskningsterminen 
-          Mål og plan for det faglige arbeid som skal utføres,   
-          Plan for rapportering og oppfølging av arbeidet 



-          Finansieringsplan 
-          Redegjørelse for hvordan vikarspørsmålet er planlagt løst. 
-           

4.         Søknadsbehandlingen 
Søknad om forskningstermin avgjøres av instituttstyret. Ved Noragric avgjøres søknaden av enhetens 
styre. 
 
Ved vurdering av søknadene skal følgende legges til grunn: 

-          Hvordan søkerens plikter overfor instituttet planlegges ivaretatt under permisjonen 
-          Tidligere forskningstermin og eventuelle avbrudd i arbeidsforholdet 
-          Planen for det faglige arbeidet som skal utføres, herunder hvordan dette er forankret i UMBs 

strategiske plan og i forskningsstrategien, gjennomføringsplanen og finansieringsplanen 
-          Søkerens faglige produksjon  
-          Søkerens undervisningsomfang, herunder veiledning av doktorgrads- og hovedfagsstudenter 
-          Søkerens administrative arbeid ved institusjonen 
-          Kvalifiseringsbehov for kvinner 

 
Det skal inngås skriftlig avtale om gjennomføring av forskningsterminen på grunnlag av søknaden og 
styrets behandling av den. Avtalen undertegnes av instituttleder og den tilsatte som innvilges 
forskningstermin. 
 

5.         Rettigheter og plikter 
Den tilsatte har permisjon med full lønn under forskningsterminen, og er fritatt for undervisning og 
administrative oppgaver.  
 
Den som har forskningstermin bestemmer selv sitt arbeidssted i henhold til fremlagte plan og 
tilstedeværelsesplikt. 
        
Den som har forskningstermin plikter å konsentrere sin arbeidsinnsats om det faglige arbeid som 
dannet grunnlaget for søknaden om forskningstermin. 
        
Det er ikke adgang til å påta seg arbeid, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning, verv eller annet 
som kan redusere det planlagte utbyttet av forskningsterminen uten etter skriftlig samtykke fra 
instituttleder. 
        
Det skal sendes kortfattet  rapport om resultatene til instituttet innen to måneder etter 
forskningsterminens avslutning. 
 

6.         Søknadsfrist 
Søknadsfrist er 15. april. Søknader behandles av instituttstyret i løpet av mai måned.  
 

7.         Utsettelse av innvilget forskningstermin 
Tilsatte som har fått innvilget forskningstermin og av ulike grunner mener at tidspunktet må 
forskyves, må søke instituttstyret om dette. 
 

8.        Avslag på søknad 
Avslag på søknad om forskningstermin kan påklages til høgskolestyret innen to uker etter vedtaket i 
instituttstyret. Klagen må begrunnes. 
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