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Oversigt over reglerne for ansættelse og aflønning af videnskabeligt personale ved universiteter pr. 1.1.2020
Indhold
Ph.d.-stipendiat
Hovedstillinger :
Adjunkt
Forsker
Lektor
Seniorforsker
Forfremmelsesprogram til professor
Professor

Øvrige generelle stillinger:
Videnskabelig assistent
Undervisningsassistent
Ekstern lektor
Studieadjunkt
Studielektor
Postdoc
Seniorrådgiver

Øvrige stillinger inden for det sundhedsvidenskabelige område
Klinisk assistent
Klinisk lærer
Klinisk lektor
Klinisk professor

Procedurer
Ansættelse af studieadjunkt og studielektor
Ansættelse af eksterne lektor

AC-Basisløn, lønramme 37 og 38 samt centralt aftalte, stillingsbestemte tillæg
Tip: Ved brug af links returneres til den tidligere side i dokumentet ved: Alt 

Ph.d.-stipendiat
Stilling

Ph.d.-stipendiat

Kvalifikationskrav

Kandidatgrad
Kandidatgrad
er et krav.

Stillingsindhold

Uddannelsesstilling
med henblik på
erhvervelse af ph.d.graden.

Ansættelsesperiode

3 år

Kandidatniveau
Man skal være
indskrevet som
ph.d.-studerende,
til
forskeruddannelse
.
(ikke ansat som
ph.d.-stipendiat).

Arbejdsopgaverne
består i
undervisningsopgav
er, bistand ved
forskningsprojekter,
formidling og andet
arbejde, der kan
aflaste det øvrige
videnskabelige
personale.

Ansættelse i op til 1 år
og efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Opslag
Sagkyndig
udtalelse

Ansættelse ud over 2 år
(1års ansættelse + 1 års
forlængelse)

Protokollat til AC-OK

Ansættelse
sker
normalt
efter
opslag.

Ansættelse
sker normalt
efter opslag.

Undtagels
e, jf. (**) se

(**) se

Basisløn
14.900,-

(m.a.o. ikke
kandidatniveau)

Timelønnet
ph.d.-studerende

Aflønning og tillæg
i årligt grundbeløb
(marts 2012-niv.)
*pensionsgivende
tillæg

Tidsbegrænse
t (dog kun så
længe, man er
indskrevet til
forskeruddann
else).

Protokollat til AC-OK
Timeløn: kr. 199,22
pr. time (marts 2012niv.).
Der er ikke nogen
øvre
timetalsbegrænsning, men man skal
naturligvis sikre sig,
at den ph.d.studerende har
rimelig tid til
færdiggørelsen af
ph.d.-studierne.

Kan
undlades

Opslag

Bedømmelsesudvalg/
sagkyndig
person
Ja

Obligatorisk

Ja
(på mindst
lektorniveau)

Ansættelsen
hænger nøje
sammen
med
indskrivning
en, hvorfor
opslag ikke
er
nødvendigt.

Ja, men kan
nøjes med
sagkyndig
udtalelse (på
mindst lektorniveau).

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i
Lov om
tidsbegrænset
ansættelse)

Bemærkninger

Ingen
mulighed for
forlængelse
med mindre
forlængelsen
er begrundet i
afvikling af
barsels- el.
graviditetsorlo
v el.
længerevaren
de sygdom.
Maks. 2
forlængelser

Ansættelsesformen er bl.a.
beregnet til
selvfinansierende ph.d.studerende, der løser
opgaver for instituttet, eller
til – nu tidligere - ph.d.stipendiater, hvis ordinære
ansættelse er ophørt, men
hvor afhandlingen endnu
ikke er færdiggjort.
Opsigelse kan ske efter
overenskomstens regler for
timelønnede ikkefunktionærer i ACoverenskomsten (se AAUhåndbogen).
Brug almindelig
indstillingsblanket til VIPansættelse og påfør det
gennemsnitlige, ugentlige
timetal i
ansættelsesperioden.

Retur til Indhold

Returner til den tidligere side i dokumentet: Alt 

Adjunkt, forsker
Stilling

Adjunkt

Kvalifikatio
nskrav

Ph.d.-niveau

Stillingsindhold

Adjunkt er en
uddannelsesstilli
ng.
Forskning og
forskningsbaser
et undervisning
samt
vidensformidling.
Universitetspæd
agogikum skal
gennemføres.

Forsker

Ph.d.-niveau

Hovedvægt på
forskning.
Derudover
forskningsbaser
et undervisning.
Stillingen kan
indeholde
myndighedsbetj
ening.
Universitetspæd
agogikum skal
gennemføres.

Retur til Indhold

Ansættelsesperiode

Tidsbegrænset:
maks. 4 år
(se
bemærkninger)

Aflønning og
tillæg i årligt
grundbeløb
(marts 2012niv.)
*pensionsgivende tillæg
AC-OK
Basisløn

Varigt:
(se
bemærkninger)

Bedømmelsesudvalg/
sagkyndig
person
Tidsbegrænset:

Kan
undlades

Obligatorisk

49.300,-*

Ja
(på
mindst
lektorniv
eau)

Varigt
/Tenure track:

Varigt/
Tenure track:
(se
bemærkninger)

Tidsbegrænset:
maks. 4 år
(se
bemærkninger)

Ansættelse
i op til 1 år og
efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Opslag
Sagkyn
dig
udtalels
e
Tidsbegrænset:

Ingen mulighed for
ansættelse i op
til 1 år + 1 år

AC-OK
Basisløn
49.300,-*

Tidsbegrænset:
Kan
undlades

Ja
(på
mindst
lektorniveau)

Varigt
/Tenure track:

Ingen mulighed for
ansættelse i op til
1 år + 1 år

Returner til den tidligere side i dokumentet: Alt 

Ansættelse ud over 2 år
(1 års ansættelse + 1 års
forlængelse)

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i Lov om tidsbegrænset
ansættelse)

Bemærkninger

Maks. 2 forlængelser.

Tidsbegrænset ansættelse:
Genansættelse kan finde sted,
men man kan maks. være ansat
som adjunkt/ forsker i 4 år.

Opslag

Ja

(**) se
Varigt
/Tenure track:
Obligatorisk

Ja

(**) se
Tidsbegrænset:
Obligatorisk

Ja

(**) se
Varigt
/Tenure track:
ObligatoJa
risk
(**) se

Adjunkter og forskere har krav på,
efter ansøgning, at blive forlænget på
grund af barsels- eller adoptionsorlov i
en periode svarende til orlovsfraværet
i ansættelsesperioden.
Ansættelsesperioden kan endvidere
forlænges ved længerevarende
sygdom.

Tenure track-ansættelse:

AAU har udarbejdet regler for
samt procedurer vedr. brug af
tenure track-ansættelse ved
AAU.
Ansættelse som tenure-track sker
altid efter offentligt opslag.
Adjunkten/forskeren ansættes i 6
år og vil efter positiv bedømmelse
overgå til en stilling som lektor/
seniorforsker.
Overgang forudsætter, at den
ansatte efter aftale med
universitetet indstilles til
bedømmelse og bedømmes
kvalificeret.
Der kan maks. ske bedømmelse to
gange.
Undlader den ansatte at anmode
om at få sine kvalifikationer
bedømt inden for 6. år, eller er
anden bedømmelse ikke positiv,
iværksættes der en afskedigelse
efter de overenskomstmæssige
regler.

Lektor/seniorforsker
Stilling

Lektor

Kvalifikationskrav

Forsknings- og
undervisningsmæssig
e kvalifikationer på
adjunkt/forskerniveau.

Stillingsindhold

Forskning og
forskningsbasere
t undervisning
samt
vidensformidling.

Se dog bemærkninger
om Forløbsplan.
Seniorforsker

Det forudsættes at
ansøgeren har
modtaget supervision
og pædagogisk
opkvalificering samt
har modtaget en
positiv skriftlig
vurdering af de
undervisningsmæssig
e kvalifikationer.

Lektor/
seniorforsker
indplaceret på et
forfremmelsesprogram til
professor

Hovedvægt på
forskning.
Derudover
forskningsbasere
t undervisning.
Stillingen kan
indeholde
forskningsbasere
t
myndighedsbetje
ning.

Ansættelsesperiode

Normalt varigt,
men kan i
særlige
tilfælde ske
tidsbegrænset
.
Normalt en
fuldtidsstilling,
men der kan
ske
ansættelse på
deltid.

Aflønning og tillæg
i årligt grundbeløb
(marts 2012-niv.)
*pensionsgivende
tillæg

Ansættelse i op til 1 år
og efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Opslag
Sagkyndig
udtalelse

Ansættelse ud over 2 år
(1års ansættelse + 1 års
forlængelse)

AC-OK

Kan
undlades
ved
tidsbegræn
set
ansættelse.

Ja

Obligatorisk

(på mindst
lektornivea
u)

(**) se

Basisløn
91.282,-*

Opslag

(***) se

(****) se
AC-OK
Basisløn
91.282,-*

Altid opslag
ved varigt
ansættelse.

Bedømmelsesudvalg/
Sagkyndig
person
Ja

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i Lov
om tidsbegrænset
ansættelse)

Bemærkninger

Maks. 2
forlængelser

Hvis universitetet i
særlige tilfælde vil
ansætte en ansøger,
der forskningsmæssigt
er på lektor/seniorforskerniveau,
men som er bedømt
ikke kvalificeret for sine
undervisningsmæssige
kompetencer, skal
universitetet udarbejde
en forløbsplan for,
hvordan ansøgeren i
løbet af op til 2 år kan
opnå de pædagogisk/
didaktiske kompetencer.

Overgang til
anden variant
inden for stillingen
lektor
/seniorforsker
medregnes iht.
reglerne om
forlængelse

Vejledning vedr.
Forløbsplan er under
udarbejdelse. Siden her
opdateres, når
materialet foreligger.
AC-OK
Basisløn
91.282,-*
45.437,-*

Indplacering på et forfremmelsesprogram til professor kan ske efter offentligt opslag eller efter anmodning, jf. Forfremmelsesprogram til professor .ved AAU.
Herudover henvises til AAU’s regler for samt procedurer vedr. brug af Forfremmelsesprogram til professor ved AAU.

Retur til Indhold
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Professor
Stilling

Professor

Retur til Indhold

Kvalifikationskrav

Dokumentation for:
• høj grad af original
videnskabelig
produktion på
internationalt niveau
• varetagelse af
undervisning på flere
niveauer
• bidrag til udvikling af
undervisning og
undervisningsmateriale
• udvikling af sit
fagområde forskningsog undervisningsmæssigt
• evne til at varetage og
udvikle
forskningsbaseret
myndighedsbetjening
• evne til at varetage
forsknings- og
undervisningsmæssige
ledelsesopgaver

Stillingsindhold

Hovedopgaver er
forskning og
forskningsbaseret
undervisning.
Herudover
forskningsbaseret
myndighedsbetjening.

Ansættelsesperiode

Aflønning og tillæg i
årligt grundbeløb
(marts 2012-niv.)
*pensionsgivende
tillæg

Ansættelse i op til 1 år
og efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Opslag
Sagkyndig
udtalelse

Ansættelse ud over 2 år
(1års ansættelse + 1 års
forlængelse)

Normalt varigt,
men kan i
særlige tilfælde
ske
tidsbegrænset

AC-OK

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

(på
professorniveau)

(**) se

Normalt en
fuldtidsstilling,
men der kan ske
ansættelse på
deltid.

51.400,-*

Løn: LR 37 el. LR38
LR38 kræver et ledigt
stillingsnummer.
Kontakt HR.

Returner til den tidligere side i dokumentet: Alt 

(****) se

Opslag

(***) se

Bedømmelsesudvalg/
Sagkyndig
person
Ja

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i
Lov om
tidsbegrænset
ansættelse)

Maks. 2
forlængelser

Bemærkninger

Øvrige generelle stillinger
Stillingskategori

Videnskabelig
assistent

Undervisnings-assistent

Ekstern Lektor

Kvalifikationskrav

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Kandidatniveau
Ansættelse forudsætter:
enten:
* Relevant praksiserfaring
på højt niveau, der ikke er
opnået gennem en
universitær, videnskabelig
ansættelse eller
* Ansættelse i en
videnskabelig hovedstilling
på et andet universitet.

Stillingsindhold

Forskning
og/eller
undervisning
En mindre del af
arbejdstiden kan
anvendes til
faglig udvikling
og varetagelse
af andre
opgaver
Undervisning

Undervisning

Ansættelsesperiode

Tidsbegrænset i
maks. 3 år
Ansættelse
udover 3 år kan
ikke finde sted.

Normalt 3 år

Varigt eller
tidsbegrænset

Aflønning og tillæg
i årligt grundbeløb
(marts 2012-niv.)
*pensionsgivende
tillæg

Ansættelse i op til 1 år og
efterfølgende forlængelse
i 1 år (sammenlagt 2 år)

Ansættelse ud over 2 år
(1års ansættelse + 1 års
forlængelse)

Opslag

Sagkyndig
udtalelse

Opslag

AC-OK

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

(på mindst
lektorniveau)

(**) se

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

Ja

Maks. 2
forlængelser

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

Ja

Maks. 2
forlængelser

Basisløn
37.200,-*

Aflønnes efter FM’s
cirkulære om
timelønnet
undervisning:
Cirkulære om
timelønnet
undervisning samt
cirkulære om
censorvederlag
Aflønnes efter aftale
ml. FM og AC:
Cirkulære om aftale
om eksterne lektorer
ved universiteter
m.fl. under
Uddannelses- og
Forskningsministerie
t

En ekstern lektor, som
ansættes i kraft af sin
relevante praksiserfaring,
skal have indgående,
aktuel viden om
fagets/fagområdets
anvendelsesmuligheder.
Det opnås/er opnået
gennem beskæftigelse
inden for
faget/fagområdet.
Se procedure

Retur til Indhold

Returner til den tidligere side i dokumentet: Alt 

Bedømmelsesudvalg/ sagkyndig person
Ja

(på mindst
lektorniveau)

(på mindst
lektorniveau)

Undervisningsmæssige
kvalifikationer
indgår i
bedømmelsen af
ansøgere til et
eksternt lektorat.

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i
Lov om
tidsbegrænset
ansættelse)

Bemærkninger

Maks. 2
forlængelser

Undervisningsassistenten skal
have særlig
tilladelse til at
fungere som
eksaminator

Øvrige generelle stillinger, fortsat
Stillingskategori

Studieadjunkt

Kvalifikationskrav

Kandidatniveau

Stillingsindhold

Undervisning

AAU kan i
begrænset omfang
ansætte
studieadjunkter i
forbindelse med
undervisning i
redskabsfag,
praksisbetonede
fag eller
grundlæggende
fag, hvor det
faglige indhold ikke
beror på ny
forskning.
Se procedure
Studielektor

Universitetspædag
ogikum skal
gennemføres.

Kandidatniveau

Undervisning

AAU kan i
begrænset omfang
ansætte
studielektorer i
forbindelse med
undervisning i
redskabsfag,
praksisbetonede
fag eller
grundlæggende
fag, hvor det
faglige indhold ikke
beror på ny
forskning.
Se procedure

Ansættelse kan ske
gennem
kvalificering efter et
studieadjunktforløb
eller efter opslag.

Kan indeholde
faglige
udviklingsopgav
er

Retur til Indhold

Kan indeholde
faglige
udviklingsopgav
er
Stillingen som
studieadjunkt er
en
uddannelsesstilli
ng.

Ansættelsesperiode

6 år

Aflønning og tillæg i
årligt grundbeløb
(marts 2012-niv.)
*pensionsgivende
tillæg

Ansættelse i op til 1 år
og efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Sagkyndig
udtalelse

AC-OK

Fuldtid eller deltid

Basisløn

Ansættelsesperioden
skal have en længde,
der sikrer, at den
ansatte kan kvalificere
sig
undervisningsmæssig
t til studielektor.

34.100,- *på
ansættelsestidspunkt
et

Ansættelse ud over 2 år
(1 års ansættelse + 1 års
forlængelse)
Opslag

Obligatorisk
Ingen mulighed for
ansættelse i op til 1 år + 1
år

Bedømmelsesudvalg/
sagkyndig
person
Ja

(**) se

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i Lov
om tidsbegrænset
ansættelse)

Bemærkninger

Maks. 2
forlængelser

Efter 6 års
ansættelse
overgår
studieadjunkten
til ansættelse
som studielektor,
såfremt personen
bedømmes
kvalificeret til
lektoransættelse.

efter 3 års ansættelse
43.900,- *

Mulighed for
forlængelse i op til 2
år begrundet i negativ
lektorvurdering.
Normalt varigt, men
kan også ske
tidsbegrænset
Fuldtid eller deltid

AC-OK
Basisløn
71.800,- *kr.
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Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

(på mindst
lektorniveau)

(**) se

Ja

Maks. 2
forlængelser

Ved negativ
bedømmelse
fratræder
studieadjunkten
stillingen uden
yderligere varsel.

Øvrige generelle stillinger, fortsat
Stilling

Postdoc

Kvalifikations
krav

Ph.d.-niveau

Stillingsindhold

Forskning og
undervisning i et
vist omfang.
I begrænset
omfang
varetagelse af
andre opgaver.
Der indgår ikke
pædagogisk
opkvalificering

Retur til Indhold

Ansættelsespe Aflønning og
riode
tillæg i årligt
grundbeløb
(marts 2012niv.)

Tidsbegrænse
t i maks. 4 år
Som
udgangspunkt
fuldtid, men
kan ske på
deltid.

*pensionsgiv
ende tillæg
AC-OK
Basisløn
49.300,-*

Ansættelse i op til 1 år
og efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Opslag
Sagkyndi
g
udtalelse

Ansættelse ud over 2 år
(1års ansættelse + 1 års forlængelse)
Opslag

Bedømmelsesudvalg/
sagkyndig person

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

Ja

(på mindst
lektornivea
u)

(**) se

Returner til den tidligere side i dokumentet: Alt 

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i Lov om
tidsbegrænset
ansættelse)

Maks. 2 forlængelser.
Postdoc har krav på,
efter ansøgning, at
blive forlænget på
grund af barsels- eller
adoptionsorlov i en
periode svarende til
orlovsfraværet i
ansættelsesperioden.
Ansættelsesperioden
kan endvidere
forlænges ved
længerevarende
sygdom.

Bemærkninger

Øvrige generelle stillinger, fortsat
Stillingskategori

Seniorrådgiver

Kvalifikationskrav

Forskningsmæssige
kvalifikationer på
adjunkt/forskerniveau.
Der kan stilles andre
kvalifikationskrav,
f.eks., at ansøgeren
selvstændigt har
gennemført
betydelige
rådgivnings- og
formidlingsopgaver
til myndigheder,
erhvervsliv eller
samfundet i øvrigt.

Retur til Indhold

Stillingsindhold

Forskningsbaseret
myndighedsbetjening
og formidling af
forskningsresultater.
Hertil kommer en
forpligtelse til at holde
sig ajour på et bredt
videnskabsområde og
udføre analyser af
fagligt brede
problemstillinger samt
formidle disse på en
videnskabeligt
forsvarlig måde.

Ansættelsesperiode

Varigt eller
tidsbegrænset

Aflønning og tillæg i
årligt grundbeløb
(marts 2012-niv.)
*pensionsgivende
tillæg

Ansættelse i op til 1 år
og efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Opslag
Sagkyndig
udtalelse

Ansættelse ud over 2 år
(1års ansættelse + 1 års
forlængelse)

AC-OK

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

(på mindst
lektorniveau)

(**) se

Basisløn
91.282,- *kr.

Varetagelse af
undervisning og
forskningsopgaver kan
forekomme
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Opslag

Bedømmels
esudvalg/
sagkyndig
person
Ja

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i Lov om
tidsbegrænset
ansættelse)

Maks. 2 forlængelser

Bemærkninger

Øvrige stillinger inden for det sundhedsvidenskabelige område
Stillingskategori

Klinisk assistent

Kvalifikationskrav

Lægevidenskabelig
kandidateksamen og
relevant klinisk erfaring
(kandidatgrad
er et krav).

Klinisk lærer
(v. sygehus)

Klinisk lektor

Klinisk professor

Retur til Indhold

Kandidatgrad

Lægevidenskabelig
kandidateksamen,
specialistanerkendelse
samt yderligere
undervisnings- og
forskningsmæssige
kvalifikationer, fx ph.d.grad eller doktorgrad

Svarer til
kvalifikationskravet
ved ansættelse som
ordinær professor
samt at vedkommende
samtidig har en
overlægestilling på et
universitetssygehus
eller anden lægelig
institution

Ansættelsesperiode

Tidsbegrænset
stilling.
Maks. 4 år ved AAU.

Tidsbegrænset op til
3 år.
Som klinisk lærer kan
ansættes læger ved
de sygehusafdelinger, der
varetager
undervisningen af
lægestuderende i
kliniske fag.
Tidsbegrænset eller
varigt.
Tidsbegrænset
ansættelse sker i
mindst 3 og højst 5
år. I særlige tilfælde
kan ansættelsen ske
for en kortere
periode.
Kan ansættes med
årligt 15-60
konfrontationstimer.
Tidsbegrænset eller
varigt.

Stillingsindhold

Medicinsk klinisk
forskning og andre
kliniske opgaver

Kliniske lærere
varetager
undervisning i deres
arbejdstid ved det
sygehus, hvor de har
deres hovedstilling.
Herudover varetages
bl.a. vejledning,
herunder af ph.d.studerende
Varetagelse af
kvalificerede
undervisningsopgaver, eksamen for
medicinstuderende.
Herudover bl.a.
vejledning, herunder
af ph.d.studerende/ph.d.stipendiater

Varetagelse af
kvalificerede
vejlednings-,
undervisningsog/eller
forskningsopgaver.
Eksamener for
medicinstuderende
samt vejledning,
herunder af ph.d.studerende/ ph.d.stipendiater

Aflønning og tillæg i
årligt grundbeløb
(marts 2012-niv.)
*pensionsgivende
tillæg

Ansættelse i op til 1 år
og efterfølgende
forlængelse i 1 år
(sammenlagt 2 år)
Opslag
Sagkyndi
g
udtalelse

Ansættelse ud over 2 år
(1års ansættelse + 1 års
forlængelse)

OK: Læger i Staten.

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

(på mindst
lektorniveau)

(**) se

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

Ja

Maks. 2
forlængelser

Kan
undlades

Ja

Obligatorisk

Ja

(på mindst
lektorniveau)

Maks. 2
forlængelser

(**) se

Ja

Obligatorisk

Ja

(på
professorniveau)

Maks. 2
forlængelser

(**) se

Basisløn som læger.
(Trin 4-8 svarer til AC)
1.-2. anc.år: 39.800,-*
3.-4. anc.år: 44.800,-*
5.+ anc.år: 59.900,-*
Ansættelse og
aflønning i henhold til
aftale mellem
Undervisningsministeriet og
Lægeforeningen af
23.8.1994: Aftale om
kliniske lærere

OK: Aftale om kliniske
lektorer ved
universiteter.

(****) se

Årligt honorar på kr.
95.200,-* ved
ansættelse på 60
konfrontationstimer.
Reguleres
forholdsmæssigt ved
ansættelse på lavere
timetal.
Stillingsstrukturen.
Årligt honorar på kr.
172.700,-*
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Kan
undlades

Opslag

Bedømmels
esudvalg/
Sagkyndig
person
Ja

(på mindst
lektorniveau)

(***) se

Forlængelse
(§ 5, stk. 2 i
Lov om
tidsbegrænset
ansættelse)

Bemærkninger

Maks. 2
forlængelser

Hovedparten af
tjenestetiden
placeres på
sygehusafdelinger.

Den kliniske
lektor skal,
foruden
ansættelsen ved
AAU, være ansat
som overlæge,
afdelingslæge
eller 1.
reservelæge ved
sygehusafdelinge
r, der varetager
undervisning af
lægestuderende i
kliniske fag.
Der kan også ske
ansættelse i et
ordinært
professorat inden
for det kliniske
område. I så fald
følger vilkårene
for professorer.
Der ydes et
honorar fra
sygehuset.

Vigtig - procedure ved ansættelse af
Studieadjunkt – studielektor

AAU kan i begrænset omfang ansætte studieadjunkter og studielektorer i forbindelse med undervisning i redskabsfag, praksisbetonede fag eller grundlæggende
fag, hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning.
Ved ansættelse af en studieadjunkt eller studielektor skal der foreligge dokumentation for, at ovenstående kriterier er opfyldt
Dokumentationen skal indeholde en stillingsbeskrivelse med:

•
•

en præcisering af, hvilket fag studieadjunkten/studielektoren skal undervise i
en beskrivelse af faget, der som minimum oplyser, om ovenstående kriterier, hvad angår fagets karakter, er opfyldt

Dekanen skal godkende ansættelse af en studieadjunkt eller en studielektor, dels i lyset af, at stillingerne kun kan bruge i begrænset omfang og dels ved
godendelse af stillingsbeskrivelsen.

Ekstern lektor

Ansættelse forudsætter:
Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse
eller
Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.
En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det
opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.
Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring efter opslag vil den pågældendes oplysninger i ansøgning og cv danne første grundlag for en vurdering af, om
ansøger opfylder de ovenstående betingelser (kursiv). Såfremt det er tilfældet, kan den ansatte indgå i kredsen, der vurderes med henblik på ansættelse i
stillingen. Ved ansættelse uden opslag skal tjenestestedet sikre, at det har de nødvendige oplysninger med henblik på at kunne vurdere at ovenstående
forudsætninger er opfyldte.
Ved indstilling til ansættelse bekræfter institutlederen at den pågældende eksterne lektor opfylder betingelserne for ansættelse som ekstern lektor.
jf. ovennævnte.
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Fodnoter:
(**) Hvis fonde eller råd eller ikke-statslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person, som bevillingsgiverne har udpeget, kan rektor ansætte denne
uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse.
(***) Rektor kan beslutte, at et professorat eller lektorat besættes uden opslag, hvis der er en særligt kvalificeret kandidat til stillingen, som ved en faglig bedømmelse vurderes klart bedre kvalificeret
end andre, der kunne komme i betragtning ved et normalt opslag.
(****) Udenlandske professorer og lektorer/seniorforskere kan ansættes i op til 2 år og efterfølgende forlænges i 1 år (sammenlagt 3 år) uden opslag (der skal foreligge positiv sagkyndig bedømmelse)
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AC-Basisløn, lønramme 37 og 38 samt centralt aftalte, stillingsbestemte tillæg
AC Basisløn
Basisløn

Basisløntrin
1
2
4
4
5
6
7
8
LR37
LR38

Pension (17,1%)

Basisløn inkl. pension

pr. år
31.3.2012

pr. md.
31.3.2012

pr. år
1.4.2022

pr. md.
1.4.2022

pr. år
31.3.2012

pr. md.
31.3.2012

pr. år
1.4.2022

pr. md.
1.4.2022

pr. år
31.3.2012

pr. md.
31.3.2012

pr. år
1.4.2022

pr. md.
1.4.2022

261.000
272.000
285.240
285.240
307.417
327.643
331.833
347.571

21.750,00
22.666,67
23.770,00
23.770,00
25.618,08
27.303,58
27.652,75
28.964,25

296.001,00
308.476,00
323.492,00
323.492,00
348.643,00
371.581,00
376.333,00
394.182,00

24.666,75
25.706,33
26.957,67
26.957,67
29.053,58
30.965,08
31.361,08
32.848,50

44.631,00
46.512,00
48.776,04
48.776,04
52.568,31
56.026,95
56.743,44
59.434,64

3.719,25
3.876,00
4.064,67
4.064,67
4.380,69
4.668,91
4.728,62
4.952,89

50.616,00
52.749,00
55.317,00
55.317,00
59.618,00
63.540,00
64.353,00
67.405,00

4.218,00
4.395,75
4.609,75
4.609,75
4.968,17
5.295,00
5.362,75
5.617,08

305.631,00
318.512,00
334.016,04
334.016,04
359.985,31
383.669,95
388.576,44
407.005,64

25.469,25
26.542,67
27.834,67
27.834,67
29.998,77
31.972,49
32.381,37
33.917,14

346.617,00
361.225,00
378.809,00
378.809,00
408.261,00
435.121,00
440.686,00
461.587,00

28.884,75
30.102,08
31.567,42
31.567,42
34.021,75
36.260,08
36.723,83
38.465,58

521.094 43.424,50 590.975,00 49.247,92
592.911 49.409,25 672.423,00 56.035,25

89.107,07 7.425,59 101.057,00 8.421,42
101.387,78 8.448,98 114.984,00 9.582,00

610.201,07 50.850,09 692.032,00 57.669,34
694.298,78 57.858,23 787.407,00 65.617,25

Centralt aftalte, stillingsbestemte tillæg
Centralt aftalte, stillingsbestemte tillæg
pr. år
31.3.2012

Ph.d.-stipendiat
Adjunkt
Forsker
Lektor
Lektor, Forfremmelsesprogram *
Seniorforsker
Professor
Videnskabelig assistent
Postdoc
Seniorrådgiver
Studieadjunkt, 1. - 3. år
Studieadjunkt, 4. år Studielektor

14.900
49.300
49.300
91.282
45.437
91.282
51.400
37.200
49.300
91.282
34.100
43.900
71.800

pr. md.
31.3.2012

pr. år
1.4.2022

1.241,67 16.898,15
4.108,33 55.911,33
4.108,33 55.911,33
7.606,83 103.523,28
3.786,42 51.530,28
7.606,83 103.523,28
4.283,33 58.292,95
3.100,00 42.188,67
4.108,33 55.911,33
7.606,83 103.523,28
2.841,67 38.672,95
3.658,33 49.787,17
5.983,33 81.428,67

Pension (17,1%)

Stillingsbestemt tillæg inkl. pension

pr. md.
1.4.2022

pr. år
31.3.2012

pr. md.
31.3.2012

pr. år
1.4.2022

pr. md.
1.4.2022

pr. år
31.3.2012

1.408,18
4.659,28
4.659,28
8.626,94
4.294,19
8.626,94
4.857,75
3.515,72
4.659,28
8.626,94
3.222,75
4.148,93
6.785,72

0,00
8.430,30
8.430,30
15.609,22
7.769,73
15.609,22
8.789,40
6.361,20
8.430,30
15.609,22
5.831,10
7.506,90
12.277,80

0,00
702,53
702,53
1.300,77
647,48
1.300,77
732,45
530,10
702,53
1.300,77
485,93
625,58
1.023,15

0,00
9.560,84
9.560,84
17.702,48
8.811,68
17.702,48
9.968,09
7.214,26
9.560,84
17.702,48
6.613,07
8.513,61
13.924,30

0,00
796,74
796,74
1.475,21
734,31
1.475,21
830,67
601,19
796,74
1.475,21
551,09
709,47
1.160,36

14.900,00
57.730,30
57.730,30
106.891,22
53.206,73
106.891,22
60.189,40
43.561,20
57.730,30
106.891,22
39.931,10
51.406,90
84.077,80

pr. md.
31.3.2012
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pr. md.
1.4.2022

1.241,67 16.898,15 1.408,18
4.810,86 65.472,17 5.456,02
4.810,86 65.472,17 5.456,02
8.907,60 121.225,76 10.102,15
4.433,89 60.341,96 5.028,50
8.907,60 121.225,76 10.102,15
5.015,78 68.261,04 5.688,42
3.630,10 49.402,93 4.116,91
4.810,86 65.472,17 5.456,02
8.907,60 121.225,76 10.102,15
3.327,59 45.286,02 3.773,84
4.283,91 58.300,78 4.858,40
7.006,48 95.352,97 7.946,08

* Lektorer og seniorforskere, Forfremmelsesprogram ydes det centralt aftalte stillingsbestemte tillæg til lektorer samt det centralt aftalte stillingsbestemte tillæg til lektorer indplaceret på et
forfremmelsesprogram
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1.4.2022

