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Procedure ved ansættelse af videnskabeligt personale ved det humanistiske fakultet, jfr. 
bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universitetet (ansættelses-
bekendtgørelsen), nr. 242 af 13. marts 2012.    
 
Med henvisning til ansættelsesbekendtgørelsen § 2 stk. 3 fastsættes følgende supplerende 
interne regler. 
 
Reglerne gælder alle VIP-stillinger, bortset fra 

• Ph.d.-stillinger. Der henvises til ”Procedure for opslag, indskrivning og ansættelse af 
ph.d.-studerende ved Det Humanistiske Fakultet”.  

• Undervisningsassistenter og eksterne lektorer. Der henvises til Personalekontorets 
”Arbejdsgange vedr. ansættelse af DVIP” 
http://sdunet.dk/Vaerktoejer/Vejledninger/Ansaettelser/Arbejdsgang_stillingsopslag_
DVIP.aspx  

• Ansættelse og genansættelse for mindre end et år, jfr. ansættelsesbekendtgørelsens  
 § 9.  

 
 
Opslag af stillingen 
 
Ansættelsesbekendtgørelsen: 

 § 3. Stillinger på professor- og lektorniveau opslås internationalt, medmindre særlige 
 forhold af faglig karakter gør  sig gældende, jf. dog §§ 7-9. 
 

 § 5. Universitetet kan fastsætte regler for dokumentation af ansøgernes kvalifikationer, 
herunder regler for omfanget af det materiale, som ansøgerne kan få inddraget i be-
dømmelsen. 

  
Interne regler: 
 
Stillinger på professor- og lektorniveau skal som hovedregel formuleres på engelsk og dansk 
og lægges på nettet. Stillingerne opslås efter behov i danske og udenlandske tidsskrifter.  
 
Forslag til stillingsopslag sendes til fakultetet fra det relevante institut efter høring i de(t) 
berørte studienævn. 
 
Omfanget af det materiale, der kan indgå i bedømmelsen, skal fremgå af opslaget. Vejledende 
foreslås det, at for adjunkturer kan der indsendes op til 3 af de mest relevante værker. For lek- 
torater kan der indsendes op til 6 af de mest relevante værker og for professorater kan der ind- 
sendes op til 9 af de mest relevante værker.  
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Bedømmelse  
 
Ansættelsesbekendtgørelsen: 
 
 § 4. Universitetet fastsætter regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af 

videnskabelige stillinger. 
 
Direktionen besluttede på et møde d. 8. juni 2012, punkt 5 at: ” SDU indtil videre fortsætter 
med sit nuværende regelsæt vel vidende, at den nye bekendtgørelse giver mulighed for 
at afvige fra disse. Rektor vil derfor i lyset af den nye ansættelsesbekendtgørelse dispensere 
fra de nugældende regler, hvis fakulteterne fremsætter ønske derom. Herudover besluttede 
direktionen, at drøftelserne af et eventuelt nyt regelsæt drøftes i de Akademiske råd og Uni-
versitetsrådet.” 
 
http://www.sdunet.dk/Administration/Ledelse/Direktionen/~/media/Intranet/Public/Upload/Administration/Ledel
se/Direktionen/Indstillingsfrister%20og%20referater/2012/Referater/Dm20120608referat.ashx 
 
Det nuværende regelsæt er fastsat i henhold til § 4 i bekendtgørelsen nr. 284 af 25. april 2008: 

§ 4. Ved besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau, ved besættelsen af en stil-
ling som seniorrådgiver samt ved bedømmelse af varigt ansattes overgang fra en stilling på 
adjunktniveau til en stilling på lektorniveau nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg, som 
består af en formand og to eller fire medlemmer, jf. dog §§ 9 og 10. 
Stk. 2. Rektor udpeger formanden og medlemmerne, samt fastsætter en frist for afgivelse af 
udvalgets bedømmelse. Flertallet af medlemmerne skal være udefrakommende, for eksem-
pel fra udlandet, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende. 
Stk. 3. Ved besættelse af øvrige stillinger nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg eller ud-
peger en eller flere sagkyndige personer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af 
ansøgerne. 
Stk. 4. Medlemmer af bedømmelsesudvalg og øvrige sagkyndige personer skal være sag-
kyndige inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til det, der forudsættes 
for stillingen, dog ikke under lektorniveau. 

 
Interne regler: 
 
Når stillingsopslaget er godkendt, indleder instituttet arbejdet med at finde emner til bedøm-
melsesudvalg/sagkyndige personer, således at et forslag fra instituttet kan være behandlet ved 
ansøgningsfristens udløb.  
 
Der nedsættes bedømmelsesudvalg ved følgende stillinger: 
Adjunkt 
Lektor  
Professor  
(Seniorrådgiver)  
Studieadjunkt/studielektor  
  
Der skal ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg tages hensyn til en afbalanceret sammen-
sætning af mænd og kvinder. Instituttet foreslår frist for udvalgsarbejdets afslutning. I hen-
hold til bekendtgørelsens § 6 skal beslutning om ansættelse normalt træffes senest seks 
måneder efter ansøgningsfristens udløb. 
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Bedømmelsesudvalg udpeges af dekanen (delegation fra rektor) og efter indstilling af akade-
misk råd, jfr. universitetslovens § 15 stk. 2, nr. 3.  
 
På institutleder møde d. 17. maj 2010 blev følgende tidsfrister for bedømmelsesudvalgsarbej-
de vedtaget: 
Ph.d., videnskabelig assistent, postdoc 2 måneder 
Adjunkt/lektor     3 måneder 
Professor    4 måneder 
Juli indregnes ikke i bedømmelsesperioden 
 
Der udpeges mindst to sagkyndige personer ved følgende stillinger: 
Videnskabelig assistent 
Post.doc.  
 
De sagkyndige udpeges af institutlederen i h.t. delegation fra dekanen (uden høring af akade-
misk råd). Der udpeges en formand. Institutlederen fastsætter en frist for arbejdets afslutning, 
under hensyntagen til at beslutning om ansættelse normalt skal træffes senest seks måneder 
efter ansøgningsfristens udløb.  
 
 
Udformning af bedømmelsen 

Ansættelsesbekendtgørelsen:  

§ 4, stk 2: Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de fag-
lige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i 
stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige faglige kvalifikationskrav, der er 
angivet i opslaget. Der afgives en ikke-prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af 
ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Hvis der er meningsforskelle mellem de 
faglige bedømmere, skal dette fremgå af bedømmelsen. 

 
Interne regler: 
Der henvises til fakultetets ”Vejledning til bedømmelsesudvalg”. 
 
Samtale 
 
Interne regler: 
 
Som hovedregel afholder dekan/institutleder samtale med den gruppe af ansøgere, som 
udvælges på baggrund af bedømmelsen. Samtalen skal have til formål at danne grundlag for 
prioritering af gruppen af ansøgere, som er bedømt kvalificerede, og at afklare om en ansøger 
vil passe ind i stillingen.  
 
Ved stilling som adjunkt, lektor, professor og studieadjunkt/studielektor afholder dekanen 
samtalen.  
 
Ved stilling som videnskabelig assistent og postdoc afholder institutlederen samtalen.  
 
I samtalen deltager fagkyndige personer ved instituttet, herunder bedømmelsesudvalgets 
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formand, samt repræsentanter for ledelsen.  
 
Ved stillinger, hvor dekanen træffer beslutning om ansættelse, godkender dekanen sammen-
sætningen af samtalegruppen efter indstilling fra institutlederen. 
 
 
Beslutning om ansættelse  
 
Ansættelsesbekendtgørelsens § 7: 

§ 6. Rektors beslutning om ansættelse træffes normalt senest 6 måneder efter ansøg-
 ningsfristens udløb. 
  
Interne regler: 
 
Ved stilling som adjunkt, lektor, professor og studieadjunkt/studielektor træffer dekanen 
beslutning om ansættelse i h.t. delegation fra rektor. 
 
Ved stilling som videnskabelig assistent og postdoc træffer institutlederen beslutning.  
 
Beslutning om ansættelse træffes efter konsultation med samtalegruppen. Samtalen danner, 
sammen med den fagkyndige bedømmelse, baggrund for begrundelsen for beslutning om 
ansættelse i stillingen. 
 
Tiltrådt på institutledermøde den 19. august 2008 
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