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Ph.d. - Rutine for registrering av permisjoner, sykefravær og forlengelser 

 

Beskrivelse av underbildet Tidskonto fra FS-dokumentasjonen: 
I TIDSKONTO registreres alle avvik fra normal gjennomføring av studiet slik at følgende 
oppnås: 

1. Automatisk beregning av rett slutt-dato for dr.grad-studenten (feltet ”Beregnet slutt”). 
”Beregnet slutt” bestemmer hvor lenge studenten er aktiv student og dette har 
betydning for rapportering. 

2. Automatisk beregning av gjennomstrømningstiden (nettotid). Nettotid er antall 
årsverk studenten har brukt på studiet minus alle permisjoner og annen tid som ikke er 
brukt til studiet. Nettotiden rapporteres til NSD. 

 
Bruttotid = ”Periode-start” -> ”Beregnet slutt” (i bildet STUDIEPROGRAMSTUDENT). 
”Beregnet slutt” er lik ”Slutt opprl.” FØR det er registrert forlengelser. Når det seinere 
registreres i TIDSKONTO vil alltid slutt-datoen til linjen med den siste slutt-datoen oppdatere 
”Beregnet slutt” (som regel en forlengelse). 
 
Nettotid = Bruttotid – fratrekk( permisjon, arb.plikt, utenom etc). Fratrekkene registreres 
altså i TIDSKONTO og trekkes fra bruttotiden som da gir nettotiden. 
 
 
Registrering av permisjoner og sykefravær: 
Foreldrepermisjoner, andre permisjoner og sykefravær skal registreres i underbildet Perm. 
 
 

 
 
Informasjonen overføres til underbildet Tidskonto etter at registreringene er lagret (trykk 
Oppdater), og fremkommer slik: 
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Legg også merke til at det er lagt inn en rad for 25% arbeidsplikt, siden dette er en 
universitetsstipendiat. Opprinnelig beregnet studietid er derfor 4 år. 
 
I den blå linjen nederst vises utslagene av registreringen i brutto- og nettotid. 
 
 
Registrering av forlenget studietid: 
 
Ph.d.-kandidater kan, etter søknad, få forlenget studierettsperiode uten at det foreligger 
rettighetsfestede permisjoner og/eller sykefravær. Slike forlengelser gjøres normalt ved 
behov for noe mer tid for å ferdigstille avhandlingen. For kandidater som er begynt i jobb er 
det viktig å avklare hvor mange prosent som skal registreres som arbeid UTENOM 
doktorgraden.  
 
Forlenget studierettsperiode registreres direkte i Tidskonto underbilde. ALDRI direkte i 
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Studierett Periode i Student samlebilde. 
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