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Arvodering av föreläsare som inte är anställda vid
institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Lärare som inte är anställda vid Lunds universitet men vid annat universitet
Vi följer Personalenhetens rekommendationer för arvoden. Arvodets storlek beror på
föreläsarens befattning/kvalifikation. Dessa arvoden tillämpas i första hand för lärare som
inte är anställda vid Lunds universitet men väl ett annat universitet eller liknande
organisation. I tabellen nedan ges siffror för 2012. Fullständig och uppdaterad lista finns på
http://www5.lu.se/pa-online/loener-foermaaner/loen-ersaettningar/timarvoderadundervisning
Lärarkategori
Professor
Lektor
Annan

Timarvode
338 SEK
262 SEK
216 SEK

Pålagor
1.12 (semester)+1.5 (LBK)
1.12 (semester)+1.5 (LBK)
1.12 (semester)+1.5 (LBK)

Våra regler: Arvodet räknas ut genom att timlönen multipliceras med 3, dvs för varje
katedertimme betalas för två timmars förberedelsetid och efterarbete.
Arvodering av lärare anställda vid Lunds universitet
Det är lärarens institution som fakturerar vår institution. De flesta institutioner har egna
schabloner för de priser de tar ut i dessa sammanhang. Generellt kan man uppskatta att en
föreläsning på en dubbeltimme kostar vår institution mellan 4000 och 10000 SEK (baserat
på senaste årens faktureringar från andra institutioner inom Lunds universitet).
Våra regler: Innan en lärare kontrakteras för att ge föreläsningar vid våra kurser skall vi
veta vad lärarens institution ämnar fakturera oss. Vår schablon är att vi betalar för 2
timmars föreberedelse och efterarbete för varje katedertimme, dvs antalet
föreläsningstimmar multipliceras med 3. Det är huvud- resp. bitr. studierektor som ger
klartecken till att läraren engageras i kursen. Priset skall vara klart innan klartecken ges.
Övriga föreläsare
För föreläsare som inte täcks av ovanstående kategorier ingås individuella avtal.
Våra regler: Det är huvud- resp. bitr. studierektor som ger klartecken till att läraren
engageras i kursen. Priset skall vara klart innan klartecken ges.
Andra överenskommelser
Det är alltid möjligt att göra andra överenskommelser, men kostnaden bör inte överstiga de
schablonbelopp som ges för lärare som inte är anställda vid Lunds universitet.
Sofia Feltzing, Lund 2012-03-07
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