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Indhold
Inden for Ansættelsesbekendtgørelsens rammer har Aalborg Universitet vedtaget vedlagte regler for
faglig bedømmelse i forbindelse med besættelse af videnskabelige stillinger. Reglerne er gældende for
bedømmelser, der igangsættes pr. 1. september 2013 og derefter. Reglerne har været behandlet i de
respektive Akademiske Råd og godkandt af dekaner, direktør for SBi og rektor. Reglerne findes også
på engelsk i AAU-håndbogen. Reglerne er også vedlagt som pdf-dokument.
Regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger på Aalborg
Universitet
1. Generelle bestemmelser
1.1 Krav til medlemmer af bedømmelsesudvalg og sagkyndige personer
Medlemmer af bedømmelsesudvalg og øvrige sagkyndige personer skal være sagkyndige
inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til det, der forudsættes for
stillingen, dog ikke under lektorniveau.
Alene formanden, medlemmerne og eventuelt sekretær(er) kan deltage i
bedømmelsesudvalgets arbejde.
1.2 Besættelse af stillinger uden opslag
Ved besættelse af stillinger uden opslag i maksimalt et år, med mulighed for et års forlængelse,
(for udenlandske ansatte på professor- og lektorniveau dog to år med mulighed for et års
forlængelse), jf. opslagsreglerne, gælder bestemmelserne anført under pkt. 2.4. uanset
stillingskategori inden for Stillingsstrukturen.
Dog kan udenlandske medarbejdere (gæsteforskere), der samtidigt bestrider en videnskabelig
stilling på samme videnskabelige stillingsniveau ved et af AAU anerkendt universitet,
ansættes i op til 3 måneder, uden en faglig bedømmelse.
1.3 Dispensation
Rektor kan efter konkret ansøgning og vurdering dispensere fra de regler, som universitetet
har vedtaget inden for Ansættelsesbekendtgørelsens ramme.
2. Stillingsspecifikke krav ved besættelse af stillinger efter opslag
2.1 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillinger på professor- og
lektorniveau
Ved besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau (herunder kliniske professorer), ved
besættelse af en stilling som seniorrådgiver samt ved bedømmelse af varigt ansattes overgang fra en
stilling på adjunktniveau til en stilling på lektorniveau nedsætter Akademisk Råd et
bedømmelsesudvalg, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne.
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Bedømmelsesudvalg består af en formand og to eller fire medlemmer.
Akademisk Råd udpeger formanden og de øvrige medlemmer. Rektor, eller den af rektor
bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse.
Flertallet af medlemmerne skal være udefrakommende (uden for AAU), for eksempel fra udlandet.
Akademisk Råd afgør, om der i konkrete tilfælde kan ske en fravigelse fra hovedreglen om eksternt
flertal i forbindelse med nedsættelsen af bedømmelsesudvalg.
Bedømmelsesudvalg skal så vidt muligt have medlemmer af begge køn.
2.2 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillinger på adjunktniveau
Ved besættelse af stillinger på adjunktniveau, herunder adjunkt, post.doc og forsker, nedsætter
Akademisk Råd et bedømmelsesudvalg bestående af en formand og et til to medlemmer, som skal
foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf.
Delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af bedømmelsen.
2.3 Udpegning af sagkyndige personer i forbindelse med besættelse af Ph.d.-stillinger
Ved besættelse af Ph.d.-stillinger udpeger rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf.
Delegationsinstruksen, to sagkyndige personer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af
ansøgerne. Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, fastsætter en frist for
afgivelse af bedømmelsen.
2.4 Udpegning af sagkyndige personer i forbindelse med besættelse af stillinger under adjunktniveau
(bortset fra Ph.d.) samt særlige stillinger
Ved besættelse af øvrige stillinger under adjunktniveau/særlige stillinger, herunder videnskabelig
assistent, undervisningsassistent, klinisk lektor, ekstern lektor, studieadjunkt og studielektor, udpeger
Rektor, eller den af rektor bemyndigede, jf. Delegationsinstruksen, en eller to sagkyndige personer,
som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Rektor, eller den af rektor
bemyndigede, jf. delegationsinstruksen, fastsætter en frist for afgivelse af bedømmelsen.
Regler for bedømmelse på Aalborg Universitet_010913.pdf
Guidelines for assessment committees at Aalborg University.pdf
Rules for academic assessment of applicants.pdf
Medforfattererklæring
Vejledning til undervisningsportfolio

Formål og afgrænsning
Formålet er at vise bedømmelsesregler på Aalborg Universitet

Kontakt og ansvar
Ved spørgsmål kontakt dit HR-Servicecenter.
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Bilag
Sammensætning af bedømmelsesudvalg for TECH
Sammensætning af bedømmelsesudvalg for SUND
Sammensætning af bedømmelsesudvalg for ENG
Vejledning til institutterne vedr sammensætning af bedømmelsesudvalg på ENG
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