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Psykologiska institutionen  
 
Ersättning för undervisning till Doktorander  
(gäller from 2011-01-01)  
 
Ersättning för undervisning utgår antingen genom utbetalning av timlön, se nedan (endast till 
doktorander utan anställning), eller genom förlängd doktorandanställning med lön enligt 
doktorandstegen (ALFA-SU 2 kap § 1).  
 
Timlön  
Beroende av vilken sorts undervisning som utförts betalas timlön enligt tariff för timlärare, se 
ALFA-SU 2 kap § 2.     
 
Föreläsning: Lektorsundervisning (annan) 540 kr (motsvarar 3 klocktimmar) 
Seminarium: Övrig undervisning (annan) 330 kr (motsvarar 2 klocktimmar) 
Laboration: Assistenttjänstgöring  190 kr (motsvarar 1 klocktimme) 
 
Beloppen inkluderar för- och efterarbete för undervisningen.  
 
Doktorander med doktorandanställning  
Undervisningstimmarna rapporteras in och stäms av med koordinator efter varje termin. 
Timmarna sparas och räknas om till klocktimmar och ersätts genom förlängd studiestödstid 
dvs doktorandanställning, se bifogad beräkningstabell.  
 
Doktorander med utbildningsbidrag  
1) För löpande utbetalning av utförd undervisning utbetalas timlön enligt ovan.  
2) Man kan också välja att spara timmarna och omvandla till doktorandanställning. 
 
Doktorander med stipendier / egen / extern finansiering 
1) För löpande utbetalning av utförd undervisning utbetalas timlön enligt ovan.   
2) Man kan också välja att spara timmarna och omvandla till doktorandanställning 
 
 
Endast personer som genomgått pedagogisk kurs, UPC 1, får undervisa.  
 
Observera att man får utföra institutionstjänstgöring, t.ex undervisning eller uppdrag till max 
20 procent av en heltid. 20 % undervisning motsvarar 340 klocktimmar/år. 
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Psykologiska institutionen  
 
 
Förlängning av studiestödstid 
 
Föräldraledighet och sjukfrånvaro 
Utöver undervisning ger även föräldraledighet och sjukfrånvaro förlängning av studiestödstid 
med motsvarande tid. Enligt beslut fattat av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden är alla 
doktorander, oavsett studiefinansieringsform, numera även berättigade till förlängning av 
studiestödstiden vid dokumenterad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn. 
Beslutet gäller fr.o.m. 2010-01-01. Alla doktorander skall fylla i en särskild blankett som 
lämnas till personalhandläggare på den institution där man är antagen. Dessutom anmäls 
frånvaro på samma sätt som tidigare till Personalavdelningen/Försäkringskassan, via 
institutionens personalhandläggare. 
 
• Blanketten ”Förlängning av studiestödstid” finns på hemsidan till Samhällsvetenskapliga 

fakulteten samfak.riktlinjer, dokument och mallar 
• Vid föräldraledighet, använd blanketten ”Ledighetsansökan” Blankettarkivet 
• Vid sjukfrånvaro, använd blanketten ”Försäkran i samband med sjukdomsfall” 

Blankettarkivet (i mappen Personal) 
 
 
Uppdrag 
Uppdrag i nämnder, doktorandråd, styrelser mm omräknas också till 
förlängning/doktorandanställning. Omräkningsmodell är fastställd av rektor (Prolongation vid 
kårfackliga uppdrag.pdf) .  
 
Vissa uppdrag har fasta antal dagar i förlängning enligt schablon, andra uppdrag ger 2 dagars 
förlängning samt 2 dagar/möte. Tak finns på max 40 dagar per år. Mötesnärvaro skall styrkas 
med protokoll/närvarolista eller ordförandes intyg.   
 
 
Observera att man får utföra institutionstjänstgöring, t.ex undervisning eller uppdrag till 
max 20 procent av en heltid.  
 
Kontakta personalhandläggare vid frågor.   
 
     



Torun Lindholm 2011-02-22 
 
Beräkning av undervisning utförd av doktorander med doktorandtjänst 
Doktorander med doktorandanställning kan utföra institutionstjänst till en omfattning av max 
20 % av arbetstiden. Denna arvoderas inte utan leder till att doktorandtjänsten förlängs med 
den omfattning som institutionstjänstgöringen har omfattat.  
 
Den vanligaste formen av institutionstjänstgöring är undervisning. Nedanstående beräkning är 
baserad på lektorsundervisning, dvs 1700 klocktim/läsår. Maxuttaget 20 % innebär 340 
klocktim. Det innebär att 17 tim = 1 %. Nedanstående tabell visar antal undervisningstimmar 
och åtföljande förlängning per procentenhet. 
Enligt tidigare fattat beslut delas undervisning in i tre kategorier: 
1. Föreläsning   1 schematim (45 min) = 3 klocktim 
2. Gruppövning, seminarium, intervju underv. 1 schematim (45 min) = 2 klocktim 
3. Assistenttjänstgöring, laboration  1 arbetstim (60 min) = 1 klocktim 
 
Procent Klocktim Förlängning (kal.dgr) Förordnande (veckor) 
 
1 17 3.6   

2 34 7.3  ca 1 vecka 

3 51 10.9   

4 68 14.6  ca 2 veckor 

5 85 18.2 

6 102 21.9  ca 3 veckor 

7 119 25.6  

8 136 29.2  ca 4 veckor (1 månad) 

9 153 32.8   

10 170 36.5  ca 5 veckor 

11 187 40.2   

12 204 43.8  ca 6 veckor 

13 221 47.4   

14 238 51.1  ca 7 veckor 

15 255 54.8   

16 272 58.4  ca 8 veckor (2 månader) 

17 289 62.0   

18 306 65.7  ca 9 veckor 

19 323 69.4   

20 340 73.0  ca 10 veckor 




