
Ansvarlig Opgaver Frist OBS!
Rektorat AR-MØDER

Tjek datoer for AR-møder, så deadlines tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Ultimo maj 
2019

Rektorat PROCES SÆTTES I GANG
Rektorat (Tina Vestergaard Lange) beder dekanerne  sætte 
proces omkring udpegning af æresdoktorer i gang.

Juni 
2019

Hver dekan skal i dialog med sit 
Akademiske Råd udvælge 2 
kandidater (af forskelligt køn)

Dekanat INDSTILLINGER TIL FORHÅNDSGODKENDELSE
Dekanen fremsender to indstillinger til 
forhåndsgodkendelse ved rektor.
Udover indstillinger medsendes udfyldt blanket for hver 
kandidat samt flest mulige oplysninger om hver kandidat - 
herunder CV og publikationsliste.

1. oktober 
2019

Der tages ikke kontakt til 
kandidater før efter rektors 
forhåndsgodkendelse.

Rektorat REKTORS BEDØMMELSE 
Rektors bekræftelse / afvisning formidles til 
dekankontoret. (mail sendes ud med svar)

4. oktober 
2019

Husk at booke tid i rektors 
kalender

Dekanat TILSAGN FRA KANDIDAT' & BEDØMMELSESUDVALG 
NEDSÆTTES:
Når rektor har bekræftet indstilling af kandidat, kontaktes 
og spørges kandidaten, hvorvidt vedkommende erklærer 
sig villig til at blive bedømt og ved positivt udfald af 
bedømmelsen villig til at modtage æresdoktorgraden 
(VIGTIGT at nævne:  til det officielle program ifm. 
modtagelsen af æresdoktorgraden / deltagelsen hører 

program for både torsdag og fredag*).

Straks efter kandidatens tilsagn nedsætter dekanen til 
bedømmelse af kandidaten et udvalg bestående af 3 til 5 af 
universitetets professorer eller personer med faglig indsigt 
på tilsvarende niveau. I forbindelse hermed identificeres / 
vælges kontaktperson, som vil have til opgave at være vært 
for æresdoktor og således følge æresdoktor under fulde 
det officielle program.

Primo / 
medio 

oktober 
2019

* Udover æresdoktormiddag 
torsdag aften og 
universitetsfesten fredag 
(ceremoni, reception og 
universitetsmiddagen), så har vi 
to elementer, som 
æresdoktorerne siger ja til, hvis 
de accepterer nomineringen. Det 
drejer sig om;  1) en lille 
præsentationsvideo, de skal lave 
og sende til os senest 24. januar 
2020, 2) deltagelse i AAU 
Academic Round Table torsdag 
eftermiddag før 
æresdoktormiddagen. 

Derudover vil de fleste institutter 
lægge op til en gæsteforelæsning!

Dekanat ENDELIG INDSTILLING
Endelig indstilling - herunder udtalelse fra Akademisk Råd - 
fremsendes til rektors endelige godkendelse. 

 12. 
december 

2019

NB! Dekaner og kontaktpersoner bedes reservere følgende datoer for de tre officielle dele i Årsfest 2020:

- Academic Round Table: torsdag den 12. marts kl. 15.00-17.00 på Hotel Hvide Hus
- Æresdoktormiddag; torsdag den 12. marts kl. 18.30 på Hotel Hvide Hus
- Ceremoni & reception; fredag den 13. marts kl. 15.30
- Fejring (Årsfesten); fredag den 13. marts kl. 18.30

Proces for udnævnelse af æresdoktorer 2020



Rektorat ENDELIG GODKENDELSE
Rektor vurderer indstillingerne ift. endelig godkendelse. 
Besked sendes til fakulteterne. 

*Herefter referes til kandidater som æresdoktorer.

13. 
december 

2019

Rektorat FAGLIGE KONTAKTPERSONER
Tina Vestergaard Lange tager kontakt til de faglige 
kontaktpersoner for forventningsafstemning og 
gennemgang af deres rolle i relation til æresdoktoren (bl.a. 
gæsteforelæsningen, guidelines til promoveringen, datoer 
mm).  Dette skriftligt såvel som telefonisk.  

Uge 51 
2019

Rektorat FORMEL INVITATION TIL ÆRESDOKTORER
Tina Vestergaard Lange sender rektors invitation til 
æresdoktorer efter endelig godkendelse. 

Uge 51 
2019

Rektorat KOMMUNIKATIONSPAKKE
I forlængelse af rektors invitation til æresdoktorer 
fremsendes forskellig information til æresdoktorerne. 
Herunder:
1) Video guidelines (m. link til tidl. videoer)
2) Kontaktseddel (adm. kontaktperson i 
dekansekretariatet, ved rektorsekretariatet samt deres 
fagkollega fra AAU)
3) Specifikation omking dress code (formal ikke 
ceremonial)

NB! Dekaner, adm. kontaktprsoner og faglige 
kontaktperoner modtager også denne information. 

Uge 51 
2019

Vi beder æresdoktorerne om 
følgende tilbagemelding / 
modtagelse af følgende:
1) Et formelt fotografi / head shot
2) En lille præsentationsvideo af 
dem selv og deres virke 
3) Specifikation af hhv. deres 
arbejdsområde OG specialisering
4) Oplysninger omkring 
ledsager/e.
5) Oplysninger om særlige behov 
for kost

Deadline: 24. januar 2020

Dekanat GÆSTEFORELÆSNING
Aftale omkring eventuel forelæsning eller andet 
arrangement på relevante institutter ifm. besøget aftales.

Medio 
januar



Dekanat REJSE & INDKVARTERING
Fakulteterne sætter i gang med de egentlige forberedelser 
omkring bookning fly og evt. visum

Booking af hotel (Scandic Aalborg City  v. AKKC, hvor vi har 
en særlig rabataftale) foretages af Tina Vestergaard Lange 
for at sikre fælles indkvartering / tv@adm.aau.dk  

Medio 
januar

Tydeliggør fire ting: 
1) ønske om præcisisering af hhv. 
arbejdsområde og arbejdsfelt for 
æresdoktoranten.
2) ønsker til ledsagERE - flere af 
vores æresdoktorer ønskede 
familie (børn), venner og kolleger 
tilmeldt i sidste øjeblik.
3) dress code - er det, vi på 
engelsk kalder 'formal' (altså ikke 
kåbe / ceremonial)
4) mulighed for særlige ønsker 
fsva. kost. bedes angivet ifm. 
tilmeldingen. 

Rektorat DOKTORMIDDAG & VÆRTSSKAB
Merete Wolder Lange sender Outlook-invitation ud til 
æresdoktormiddag gældende for direktion samt 
kontaktpersoner - alle med ledsager. 

Medio 
januar
2020

Æresdok. ÆRESDOKTORVIDEOER
Deadline for indsendelse af præsentationsvideoer

24. januar 
2020

Rektorat KLAR KOMMUNIKATION
Tina Vestergaard Lange har løbende dialog med 
æresdoktorerne og ønsker blandt andet de fire punkter i 
kolonnen t.h. formidlet. 

Erfaringen tilsiger, det kan være godt, at dekankontoret er 
opmærksomme bla. på samme punkter. I det hele taget 
vigtigt hele tiden at kommunikere, hvor vi er i processen, 
så vi gensidigt holder hinanden opdateret - i fællesskab 
samler alle oplysninger.

Medio 
januar - 

13. marts 
2020

Tydeliggør fire ting: 
1) ønske om præcisisering af hhv. 
arbejdsområde og arbejdsfelt for 
æresdoktoranten.
2) ønsker til ledsagERE - flere af 
vores æresdoktorer ønskede 
familie (børn), venner og kolleger 
tilmeldt i sidste øjeblik.
3) dress code - er det, vi på 
engelsk kalder 'formal' (altså ikke 
kåbe / ceremonial)
4) mulighed for særlige ønsker 
fsva. kost. bedes angivet ifm. 
tilmeldingen. 

Dekanat TILMELDING AF LEDSAGERE
Tilbagemelding fra dekan omkring deltagelse af ledsagere

3. februar 
2020

Rektorat TILMELDING AF LEDSAGERE
Tilbagemelding fra kontaktperson omkring deltagelse af 
ledsagere følges op af Tina Vestergaard Lange

3. februar 
2020



Dekanat PROMOVERINGER
Af hensyn til en levende og involverende ceremoni har vi 
valgt at korte promoveringerne, fokus på den personlige 
relation og samarbejdet. Fakulteterne / fagpersoner skriver 
promoveringer af æresdoktorer. 

Endvidere ønskes hjælp til præcisering af æresdoktors 
fagområde og arbejds-specialeområde (ikke den latinske 
overordnede betegnelse, men det, som æresdoktoren har 
gjort sig særligt bemærket indenfor)

3. februar 
2020

Vi blev opmærksomme på ved 
Årsfest2017 at bede om to 
beskrivelser af æresdoktorens 
virke:  fagområde og arbejdsfelt - 
eks. Harald Arnesen fra SUND, der 
er Æresdoktor i Medicin, men har 
fået sin anerkendelse for arbejdet 
med Pathophysiologic 
Cardiovascular Medicine.

Rektorat KORREKTUR AF PROMOVERINGER
Gennemlæsning  og endelig tilretning af promoveringer 
skal være gennemført til fastsatte deadline.

28. 
februar 

2020

Rektorat ARTIKLER
Der skal skrives en artikel / præsentation af hver af vores 
æresdoktorer, som vores æresdoktorer kan linke til.

28. 
februar 

2020

Artikel om hver af æresdoktorer 
på fakulteternes hjemmesider / 
artikel på siden for æresdoktorer 
med link til videoer / Videoer 
frigivet på Youtube / mail ud til 
alle æresdoktorer med link

Rektorat BORDPLAN TIL ÆRESDOKTORMIDDAG
Endelig godkendelse. Sendes til dekaner, faglige 
kontaktpersoner og æresdoktorer.

28. 
februar 

2020

Rektorat MØDE MED HOTEL HVIDE HUS
Gennemgang af program, aftaler mm. 

2. marts 
2020

Rektorat VELKOMSTPOSE
Der lægges en AAU-pose med diverse velkomstmateriale til 
hver æresdoktor på deres hotelværelse. Heri fremgår alle 
detaljer for deres todags program samt oplysninger om 
dem hver især.

10. marts 
2020



Direktion & 
kontakt-
pers.

AAU ACADEMIC ROUND TABLE
Direktion, AAU talenter og kontaktpersoner deltager 
sammen med æresdoktorer i AAU Academic Round Table

12.marts 
2020

kl. 15-17

Direktion & 
kontakt-
pers.

ÆRESDOKTORMIDDAG
Direktion og kontaktpersoner deltager sammen med 
ledsager i doktormiddag aftenen før årsfesten

12. marts 
2020

kl. 18.30

Alle æresdoktorer vil blive bedt 
om at forberede / give en lille 
præsentation af sig selv til 
doktormiddagen.
Middagen foregår på Hotel Hvide 
Hus

Dekaner GENERALPRØVE
Generalprøve hvor dekaner deltager sammen med Per og 
Inger

13. marts 
2020

kl. 9.00

Alle ÅRSFEST - DEL I
Ceremoni  med bl.a. rektors overrækkelse af 
æresdoktorbeviser, promoveret af dekanerne. Efterfulgt af 
reception kl. 17-18.15

13. marts 
2020

Kl. 15.30

KOMM.
-folk 
(ved både 
dekanat 
og AAU 
Komm)

UPLOAD AF NYHED
Videoer frigives på Youtube.
- Upload af kommunikationsmateriale til relevante sider 
- Artiklerne om hver af æresdoktorer på fakulteternes / 
institutternes hjemmesider kobles med link til videoer
- Klargjort mail ud til alle æresdoktorer med link.

13. marts 
2020

kl. 15.30

Alle
ÅRSFEST - DEL II
Universitetsfesten; alle vores VIP-gæster seates. Dagens 
prismodtagere og hædrede præsenteres i en lille film.

13. marts 
2020 Kl. 

18.30
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