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Retningslinjer for honorering – eksamen og bedømmelse 
 
 

Disse retningslinjer er gældende for censorer og eksaminatorer, der ikke er ansat ved 

Ilisimatusarfik, og som derfor er timelønnede. Fastansatte ved Ilisimatusarfik kan have et 

anderledes normtal end nedenstående.  

 

Honorering sker efter gældende sats D – satserne kan findes her. 

 

Honorering er feriepengeberettiget, og der beregnes 12,5% af honoraret til udbetaling 

næste ferieår. 

 

Grundydelsen dækker over arbejdet med at sætte sig ind i uddannelsen, faget, pensum, 

eksamensopgaven, udarbejde løsninger, votere mellem eksaminator/censor, 

tilbagemelding til studerende, det administrative arbejde etc.  

 

 

Skriftlig eksamen 

 

Udarbejdelse af den skriftlige eksamensopgave ved skriftlig eksamen aflønnes med 8 

timer til ekstern eksaminator. 

 

Bedømmelse af besvarelser aflønnes med en grundydelse på 8 timer + 1 time pr. 

besvarelse til både ekstern eksaminator og ekstern censor.  

 

 

Skriftlig hjemmeopgave 

 

Udarbejdelse af spørgsmål ved skriftlige hjemmeopgaver honoreres ikke særskilt. 

Udarbejdelse af spørgsmål ved frie skriftlige opgaver honoreres heller ikke særskilt. 

Udarbejdelse af spørgsmål i samråd med studerende honoreres ikke særskilt.  

 

Bedømmelse af en skriftlig hjemmeopgave aflønnes med en grundydelse på 8 timer + 4 

timer pr. besvarelse til både ekstern eksaminator og ekstern censor.  

 

 

Mundtlig eksamen 

 

Udarbejdelse af spørgsmål honoreres med følgende til ekstern eksaminator: 

- v. færre end 10 eksaminander honoreres 8 timer til udarbejdelse af spørgsmål 

- v. 10-19 eksaminander honoreres 12 timer til udarbejdelse af spørgsmål 

- v. 20-29 eksaminander honoreres 16 timer til udarbejdelse af spørgsmål 

- v. 30 eksaminander eller derover honoreres 20 timer til udarbejdelse af spørgsmål 

 

Afholdelse af en mundtlig eksamen honoreres med en grundydelse på 8 timer + 1 time 

pr. eksaminand til ekstern eksaminator og censor.   

 

Ved gruppeeksamen med deltagelse af flere eksaminander honoreres med en 

grundydelse på 8 timer + 1½ time pr. gruppe til ekstern eksaminator og censor.  

http://www.uni.gl/
mailto:mail@uni.gl
http://intranet.uni.gl/media/948128/diverse-timeloenssatser-21042016.pdf
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Ved mundtlig eksamen med kritikere honoreres med en grundydelse på 8 timer + 1½ 

time pr. eksaminand til ekstern eksaminator og censor.   

 

 

Synopsis 

 

Ved mundtlig eksamen på baggrund af synopsis honoreres læsning af synopsis med 1 

time pr. synopsis. Dertil lægges honorering som ved bedømmelse af mundtlig eksamen 

til ekstern eksaminator og censor.  

 

 

BA-projekter 

 

Eksterne vejledere ved BA-projekter aflønnes med 6 timer for deltagelse i bedømmelsen 

pr. projekt. Dertil lægges honorering for eksterne som vejleder – se retningslinjer for 

honorering af timelønnet undervisning (link) 

 

  

Kandidatspecialer 

 

Eksterne vejledere ved kandidatspecialer aflønnes med 10 timer for deltagelse i 

bedømmelsen pr. speciale. Dertil lægges honorering for eksterne som vejleder – se 

retningslinjer for honorering af timelønnet undervisning (link) 

 

 

Masteropgave 

 

Eksterne vejledere ved master-projekter aflønnes med 6 timer for deltagelse i 

bedømmelsen pr. opgave. Dertil lægges honorering som vejleder – se retningslinjer for 

honorering af timelønnet undervisning (link) 

 

 

 

Afgangsprojekter (HD 2.del) 

 

Eksterne vejledere ved HD 2.del afgangsprojekter aflønnes med 6 timer for deltagelse i 

bedømmelsen pr. projekt. Dertil lægges honorering som vejleder – se retningslinjer for 

honorering af timelønnet undervisning (link) 

 

 

Bedømmelse Ph.d.-afhandling 

 

Deltagelse i bedømmelse af Ph.d.-afhandling honoreres med 50 timer. Dette timetal 

dækker alt arbejdet. 

 

 

Bedømmelse af adjunkt/lektor ansøgere 

 

Deltagelse i bedømmelse af adjunkt/lektor ansøgere honoreres med en grundydelse på 

20 timer + 4 timer pr. ansøger.  

 

 

http://www.uni.gl/
mailto:mail@uni.gl
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Bedømmelse af professorat ansøgere 

 

Deltagelse i bedømmelse af professor ansøgere honoreres med en grundydelse på 30 

timer + 5 timer pr. ansøger.  

 

 

Deltagelse ved lektorbedømmelse 

 

Deltagelse i lektorbedømmelse honoreres med 25 timer. Dette timetal dækker alt 

arbejdet. 

 

 

 

 

 

  

http://www.uni.gl/
mailto:mail@uni.gl
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Skematisk oversigt 

 

 

 
Eksamensform 

 
Grundydelse 

 
+ tillæg 

 
 

Skriftlig eksamen 8 timer 1 time pr. opgave 

For opgavestiller:  

udarbejde den skriftlige 

eksamensopgave 

8 timer  

Skriftlig hjemmeopgave 8 timer 4 timer pr. opgave 

For eksaminator:  

udarbejde spørgsmål til 

mundtlig eksamen 

8 timer v. <10 

12 timer v. 10-19 

16 timer v. 20-29 

20 timer v. >29 

- 

Mundtlig eksamen 8 timer 1 time v. 1 eksaminand 

1½ time v. gruppeeksamen 

1½ time v. eksamen m. kritikere 

 

 

 
Projekter m.m. 

 

 

 

 

Synopsis 1 time pr. synopsis 

BA opgaver 6 timer pr. opgave (+ evt. vejledning) 

Masteropgaver 6 timer pr. opgave (+ evt. vejledning) 

Kandidatspecialer 10 timer pr. speciale (+ evt. vejledning)  

Afgangsprojekter 6 timer pr. projekt (+ evt. vejledning) 

Ph.d. afhandlinger 50 timer pr. afhandling (+ evt. vejledning) 

 

 

Bedømmelse 
 

 

Grundydelse 

 

+ tillæg 

 

Adjunkt/lektor ansøgere 20 timer 4 timer pr. ansøger 

Professor ansøgere 30 timer 5 timer pr. ansøger 

Lektorbedømmelse 25 timer - 

 

 

 

Alle timer honoreres med sats D. 

 

 
Sendt i høring hos personaleafdelingen d. 2/7-15 

Vedtaget af Institutledelsen d. xx/xx-2016 
Vedtaget af Akademisk Råd d. xx/xx-2016 
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