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Aftale om undervisningsforpligtelse for nuværende NFI-ansatte efter 

fusionen med INSS september 2017 

 

 Nuværende NFI-ansatte leverer undervisning i et omfang svarende til op 

til tre undervisningsårsværk (3x411timer pr semester), og derudover 

bemander, dvs. underviser, vejleder og eksaminerer, nuværende NFI-

ansatte kurserne der udbydes under IT & Cognition. 

 Nuværende NFI-ansatte kan ved behov undervise på det ny instituts 

obligatoriske kurser. De kan også hvor det er relevant gennem 

gæsteundervisning her præsentere deres særlige fagområde.  

 Nuværende NFI- og INSS-medarbejdere kan efter aftale med 

studielederen finde sammen om at undervise på kurser, der er beskrevet 

i de til enhver til gældende studieordninger. Timerne tæller i henhold til 

gældende norm (bemærk at der ifølge gældende norm ikke honoreres 

dobbet, dvs. for tilstedeværelsestimer el. ‘radiatortimer’). 

 For at sikre muligheden for at undervisere fra det nuværende NFI får 

mulighed for at tilbyde kurser til KA-studerende (særligt på Dansk KA) 

kan ansatte fra det nuværende NFI tilbyde ét KA-kursus (et frit emne) 

pr. semester (ud over IT& Cognition). Kurset bør variere fra semester til 

semester. 

 Nuværende NFI-ansatte kan tilbyde særlige intensive vejledningsforløb 

inden for Sprogforandringscenterets vinterskole, og inden for det 

nordiske samarbejde om ”Vikings and Medieval Norse Studies”, samt 

inden for sommerskolen i Scandinavian Manuscript Studies. Desuden 

kan andre intensive forløb udbydes efter ansøgning. 

 BA-tilvalgene i IT og Sprog og Nordiske sprog I og II (De nordiske 

sprog i middelalderen, Oldislandsk, Moderne islandsk og Færøsk) 

indgår som en del af instituttets tilvalgsportefølje på lige fod med 



 

 

SIDE 2 AF 2 instituttets øvrige tilvalg.  

 Nuværende NFI-ansatte kan påtage sig speciale- og BA-

projektvejledning og at stå til rådighed som intern censor. 

 Nuværende NFI-ansatte, der pålægges undervisningsopgaver i henhold 

til ovenstående, får reduceret forpligtelse til forskning og formidling i 

henhold til aftale med institutlederen. 
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