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Arvodet för timundervisningen vid grund- och postgradual utbildning uppskattas innehålla både för- och efterarbete 

Arvode för annan gruppundervisning samt handledning av nätkurser uppskattas innehålla en timme aktiv handledning samt en timme förberedelse

ARVODEN FÖR TIMUNDERVISNING  € / timme

Professor, docent

Doktor

Licentiat

Högre högskoleexamen

Övriga

Specialsakkunnig

ÖVRIGA UNDERVISNINGSRELATERADE ARVODEN

ÖVRIGA ARVODEN

20 € / 

timme

5-10 € / 

stud

40 €

94 €

262 €

471 €

366 €

136 €

628 €

377 €

157 €

962 €

350 €

tot 350 €

tot 500 e

Gruppundervisning, 

seminarier, handledning 

och av laborationer

Grundutbildning

51 €

42 €

enl. avtal

24 €

28 €

32 €

31 €

28 €

enl.avtal

Med förhör

76 €

63 €

48 €

39 €

Postgradual utbildning

Sakkunnigarvode vid docentkompetens

 * Opponentarvode

 * Förhandsgranskning

 * Utlåtande om språkdräkt då avhandlingen skriven på annat språk än svenska

Examination 

Examination i relation till grundutbildning då undervisning inte 

inkluderas i arbetet eller då antalet studerande i en kurs överstiger 60

Sakkunnigarvoden

Sakkunnigarvode vid besättande av professur

 * Grundarvode (utbetalas även åt externa medlemmar i beredningsgruppen)

 * Dessutom för de tre första (per ansökan)

 * Och för de följande ansökningarna (per ansökan)

Sakkunnigutlåtande vid kallelse till professur

Gruppundervisning, 

seminarier, handledning i 

nätkurser och av 

laborationer

37 €

enl.avtalenl.avtal

Utan förhörMed förhör

60 €

50 €

105 €

Utan förhör

89 €

Granskning av licentiatavhandling

Språkgranskning av någon av ovan nämnda arbeten 40% av själva 

granskningsarvodet

Granskning av doktorsavhandling

14 € /timmeTentövervakning och övriga institutionsarbeten

Arvoden för urvalsprov

Arbete i relation till urvalsprov (frågor, tentövervakning, rättande av 

tenter, förberedande arrangemang, intervjuer osv)

Arvoden för granskningsuppgifter

Granskning av pro graduavhandling och diplomarbete

Granskning av kandidatavhandling

enl.avtal

35 €

75 €

56 €

46 €

42 €

89 €

enl.avtal

6 eller flera ansökningar

Föreläsning, handledning av 

examensarbeten

Med förhör Utan förhör

Medlemskap i  övriga beredningsgrupper (för externa medlemmar)

1-5 ansökningar


