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UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN 

 
BAKGRUNN: 
Timeplanlegging ved UiB har tidligere år blitt gjort av sentraladministrasjon. MN-fakultetet ved 
studieseksjonen har gjort denne jobben selv. Dette har gitt oss stor styringsrett over plassering av 
undervisning i ulike rom og tidspunkt. 
 
I et samarbeid mellom BOTT-universitetene (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) har et nytt 
timeplanleggingssystem blitt innført ved disse institusjonene (Oslo i 2014, Tromsø vår 2017, Bergen og 
Trondheim høst 2017). Med det nye timeplanleggingssystemet (TP) skal timeplanlegging ikke lenger 
gjøres sentralt men planlegges og gjennomføres ved det enkelte institutt. 
UiB har utviklet nye retningslinjer for timeplanlegging men studieseksjonen ved MN-fakultetet ser at 
de sentrale retningslinjene (vedlegg «retningslinjer for timeplanlegging ved UiB») ikke i stor nok grad 
tar til høyde for spesifikke forhold på MN-fakultetet. I tillegg veileder de ikke i tilstrekkelig grad 
planleggere og undervisere i hvordan man skal forholde seg til timeplanleggingen.   
Studieseksjonen ved MN-fakultetet vurderer det som nødvendig med utfyllende retningslinjer for 
timeplanlegging ved MN-fakultetet slik at alle planleggere og undervisere har samme forståelse for 
rammene rundt timeplanlegging, og for å sikre god utnyttelse av undervisningsrommene våre både i 
forhold til romkapasitet, størrelse på emne og undervisningsform. 
 
Forslaget til utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet er lagt ved saken.  
 
KOMMENTARER:  
Vedrørende punktet om særkrav til undervisningstid og rom, ber studieseksjonen om fullmakt til å 
innvilge/ avslå søknad om tilrettelegging av undervisningstid og rom fra undervisere. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtar de utfyllende retningslinjene med de endringene som fremkom under møtet. 
Studiestyret delegerer fullmakten til å innvilge/avslå søknader om tilrettelegging av undervisningstid 
og rom for undervisere til studieseksjonen. 
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