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Sammensætning af bedømmelsesudvalg ved HUM og SAMF 

(nedenstående er et tillæg til de overordnende AAU regler vedr. bedømmelse) 

 

For alle udvalg gælder, at begge køn som udgangspunkt skal være repræsenteret. 

Stillingskategori HUM SAMF 
Professor 1 intern (formand) og 2 

eksterne medlemmer, hvoraf 
mindst 1 skal være fra 
udlandet.  
Alle på professorniveau. 
(Vær OBS på, at en professor 
mso IKKE kan bedømme et 
ordinært professorat) 

1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, gerne 
fra udlandet. 
Alle på professorniveau.  
(Vær OBS på, at en professor 
mso IKKE kan bedømme et 
ordinært professorat) 

Professor MSO 1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, hvoraf 
mindst 1 skal være fra 
udlandet.  
Alle på professorniveau. 

1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, gerne 
fra udlandet. 
Alle på professorniveau. 

Lektor 1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, hvoraf 
mindst 1 skal være fra 
udlandet.  
Alle på mindst lektorniveau. 

1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, gerne 
fra udlandet. 
Alle på mindst lektorniveau. 

Seniorforsker 1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, hvoraf 
mindst 1 skal være fra 
udlandet.  
Alle på mindst lektorniveau. 

1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, gerne 
fra udlandet. 
Alle på mindst lektorniveau. 

Seniorrådgiver 1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, hvoraf 
mindst 1 skal være fra 
udlandet. 
Alle på mindst lektorniveau. 

1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, gerne 
fra udlandet. 
Alle på mindst lektorniveau. 

Adjunkt 1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer, hvoraf 
mindst 1 skal være fra 
udlandet. 
Alle på mindst lektorniveau. 

1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer. 
Alle på mindst lektorniveau. 

Forsker 1 intern (formand) og 2 
eksterne, hvoraf mindst 1 skal 
være fra udlandet. 
Alle på mindst lektorniveau. 

1 intern (formand) og 2 
eksterne medlemmer. 
Alle på mindst lektorniveau. 
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Post.doc. 1 intern (formand) og 1 -2 
eksterne, hvoraf mindst 1 skal 
være fra udlandet. 
Alle på mindst lektorniveau. 

1 intern (formand) og 1- 2 
eksterne medlemmer. 
Alle på mindst lektorniveau. 

Studieadjunkt/-lektor 2 interne bedømmere. 
Begge på mindst lektorniveau. 

2 interne bedømmere. 
Begge på mindst lektorniveau. 

Videnskabelig 
assistent 

1 – 2 interne bedømmere. 
Begge på mindst lektorniveau. 

1 – 2 interne bedømmere. 
Begge på mindst lektorniveau. 

Ph.d.-stipendiat 2 interne bedømmere. 
Begge på mindst lektorniveau. 

2 interne bedømmere. 
Begge på mindst lektorniveau. 

Ekstern lektor 1 intern bedømmer. 1 intern bedømmer. 

UA’er/hjælpelærer 1 intern bedømmer. 1 intern bedømmer. 
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Sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udnævnelser  

For alle udvalg gælder, at begge køn som udgangspunkt skal være repræsenteret. 

Adjungerede professorer: 

Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være sagkyndige inden for det videnskabelige område på et 

niveau, der minimum svarer til niveauet for adjungeringstitlen. Bedømmelsesudvalget skal bestå af tre 

personer, hvoraf et internt medlem er formand.  

 

Ved tildeling af titlen som adjungeret professor kan bedømmelsesudvalget nedsættes med tre interne 

medlemmer, såfremt kandidaten tidligere er blevet bedømt professorkvalificeret ved AAU eller et af AAU 

anerkendt universitet. I modsat fald sammensættes bedømmelsesudvalget med et internt og to eksterne 

medlemmer.  

 

 

Sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med tildeling af grader 

For alle udvalg gælder, at begge køn som udgangspunkt skal være repræsenteret,  

medmindre særlige forhold gør sig gældende. 

Doktorgraden: 

Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være på professorniveau eller besidde en faglig indsigt på 

tilsvarende niveau. Herudover skal medlemmerne være fagkyndige inden for doktorafhandlingens 

emneområde. Bedømmelsesudvalget skal bestå af tre personer, hvoraf mindst to medlemmer er eksterne 

og gerne fra udlandet. Som hovedregel er et af de tre medlemmer en intern professor, der i givet fald 

udnævnes til formand for udvalget.  


