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Kompetenceudvikling i Forskning og Talent – et overblik over muligheder på AU 

 

AU Forskning og Talents Lokale SamarbejdsUdvalg (FT LSU) har i 2013 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at tilvejebringe et overblik over 
muligheder for kompetenceudvikling inden for AUs rammer. Det har ikke været et mål for arbejdet at udarbejde en særskilt kompetencepolitik for 
Forskning og Talent, da rammerne for kompetenceudvikling på AU allerede er sat i AU’s personalepolitik.   

 

AU’s Personalepolitik indeholder en delpolitik for kompetenceudvikling, der fastsætter AU’s overordnede ønsker om 

• at arbejde systematisk med kompetenceudvikling for alle medarbejdere 
• at kompetenceudviklingen af medarbejdere/ledere understøtter realiseringen af universitetets strategi og de enkelte medarbejderes/lederes 

individuelle udviklingsbehov 
• at kompetenceudviklingen sikrer medarbejderen gode muligheder på jobmarkedet både på og udenfor universitetet 

 

Heraf fremgår det omkring kompetenceudvikling at:  

- Universitetet fastholder og videreudvikler medarbejdernes kompetencer for fortsat at kunne varetage eksisterende og nye opgaver.  
- Kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledere indgår som et naturligt led i de enkelte afdelingers/enheders planlægning.  
- Der gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler(MUS). MUS er en dialog mellem lederen og medarbejderen, hvor bl.a. aftaler om 

relevant kompetenceudvikling indgås. I vurderingen skal indgå både hensynet til at understøtte organisationens kompetencer og hensynet til 
den enkelte medarbejders kompetencer for at kunne understøtte Aarhus Universitets strategi. 

- Lederen afsætter midler til kompetenceudvikling af enhedens medarbejdere. 
- Medarbejderen har personligt ansvar for til enhver tid at være kompetent til sine opgaver og skal derfor tage ansvar for nødvendig udvikling 

af egne kompetencer og leve op til indgåede aftaler om kompetenceudvikling. Medarbejderen skal bidrage til videndeling med kollegaer efter 
deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter. 
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På AU sker aftaler om kompetenceudvikling derfor i dialog mellem leder og medarbejder og ud fra en konkret behovs- og ressourcevurdering. Ved 
aftaler er det også vigtigt at have øje for opfølgning på anvendelse af læring fra kurset og videndeling med kollegaer/afdeling. LSU anbefaler også, at 
det er vigtigt at kompetenceudvikling tænkes bredt og kan være mere end kurser, faglig opdatering og almen uddannelse. Vi udvikler os, hver gang vi 
prøver noget nyt, og når en medarbejders og leders muligheder for at handle i jobbet udvides, udvikles kompetencerne også. Endelig kan 
kompetenceudvikling i nogle tilfælde være et middel til at reducere stress. 

FT LSU vil således med dette notat og oversigter skitsere de muligheder for kompetenceudvikling, der pt. eksisterer på AU i form af et årshjul samt 
vejledning om hvordan og hvor (med)finansiering søges. Endvidere har FT LSU udarbejdet et ”Idekatalog for Forskning og Talent 
kompetenceudvikling”, der foreslår forskellige aktiviteter og læringsformer, der kan tjene som inspiration til ledere og medarbejdere. FT’s Idekatalog 
suppleres med AU HR Kompetenceenhedens ”Læring Med og Uden Kurser”.  
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KOMPETENCEUDVIKLING 

Administrativ 
Efteruddannelse 
for Universitets-

ansatte 

AU Efter- og 
Videreuddannelse 

AU HR 
kursuskatalog 

Administrationens 
kompetence-

udviklingsmidler 

TAP studierejser og 
staff exchange 

Kompetencefonden 

HVAD HVORNÅR HVORDAN 
Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte (AEU)  
AEU er en samarbejdsorganisation dannet af de danske universiteter, 
der har til formål at udbyde efteruddannelse for medarbejdere, der 
beskæftiger sig med administrationen på de danske universiteter.  
Kurser og seminarer har typisk en varighed på 2-3 dage med en 
gennemsnitspris på 7000 kr.  
Læs mere om de enkelte kurser her: http://www.aeu.dk/program.php  

Der er løbende frister for 
tilmelding til efterårets og 
forårets kurser. Kursus 
kataloget udkommer én gang 
årligt. 

Kurserne søges online gennem AEU’s kursussekretariat, læs 
mere her: http://www.aeu.dk/index.php?page=tilmelding 

AU Efter- og Videreuddannelse 
AU Efter- og Videreuddannelse tilbyder masteruddannelser, 
diplomuddannelser, HD, enkeltfag og suppleringsuddannelse. Læs om de 
enkelte uddannelser her: http://www.au.dk/evu/ 

Ansøgningsfristerne fremgår af 
fagbeskrivelsen for hvert enkelt 
forløb. Ca. 4 uger efter fristens 
udløb udsendes der besked til 
ansøgerne vedr. optagelse. 

Relevant ansøgningsskema rekvireres ved Sekretariatet for 
Efter- og Videreuddannelse. Læs mere her: 
http://www.au.dk/evu/praktiskeopl/ 

AU HR’s kursuskatalog 
 

Løbende frister  
Kursuskatalog udkommer 2 x 

Ansøgning online gennem webshop på de enkelte kurser 
www.medarbejdere.au.dk/hrkurser 

http://www.aeu.dk/program.php
http://www.aeu.dk/index.php?page=tilmelding
http://www.au.dk/evu/
http://www.au.dk/evu/praktiskeopl/
http://www.medarbejdere.au.dk/hrkurser
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Pris varierer afhængig af kursustype, visse værktøjskurser er gratis, 
andre koster typisk ml. 2.000 og 10.000 kr. 

årligt (forår og efterår) 
 

 
Temaer: Værktøjskurser og ”bløde kurser” inden for 
IT 
Ledelse og Projektledelse 
Samarbejde, Kommunikation og Udvikling 
Sprog 
Trivsel og arbejdsmiljø 
 

Administrationens kompetenceudviklingsmidler 
Det er muligt for ansatte i AU Administrationen at søge om midler til AEU-
kurser og øvrige eksterne kurser. Det forudsættes, at kursusdeltagelse 
er anbefalet af medarbejderens afdelingsleder samt at tilmelding til 
kurserne sker i afdelingen. Midler kan søges af enkeltpersoner eller 
kollektivt til fx et fælles efteruddannelsesforløb. Læs mere her: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompe
tencemidler/administrationens-kompetenceudviklingsmidler/ 

Der er løbende ansøgningsfrist 
med henvendelse senest 8 
dage før fristens udløb på et 
givet kursus.  

Der kan ansøges om midler, hvis kursusudgiften overstiger 
10.000 kr. pr. person. Ansøgningsskema bedes udfyldt og 
indsendt til AU HR Kompetenceenheden.  

TAP studierejser  
Der bevilliges hvert år en pulje penge til studierejser for teknisk-
administrativt personale. Puljen støtter den efterspørgsel på 
interkulturelle og sproglige kompetencer for TAP-medarbejdere på AU. 
Studierejsen skal hovedsagligt være til udlandet, men studieture i DK kan 
også opnå tilskud, hvis formålet og indholdet af turen har et interkulturelt 
og sprogligt fokus. Læs mere her: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompe
tencemidler/stoette-til-studierejse-for-tap-personale/ 

Ansøgninger til TAP 
studierejse-puljen modtages 
løbende. 

Der kan ansøges om midler ved indsendelse af 
ansøgning/brev til AU HR, ved Pia Andersen. Ansøgningen 
skal indeholde data omkring rejsens mål og indhold, 
deltagerliste, budget og beskrivelse af ansøger.  

Kompetencefonden  
I forbindelse med OK-2011 får AU tildelt midler fra Kompetencefonden, til 
støtte af individuel kompetenceudvikling.  
 
Universitetet prioriterer midler til såvel generelle kurser, åbne for alle 
universitets ansatte, som til individuel kompetenceudvikling. Det 
prioriteres ligeledes at der er tale om længerevarende forløb, dog er der 
ikke noget minimumskrav i forhold til længde. Der lægges stor vægt på, 
at ansøgningerne er lokalt forankret, jf. krav om medfinansiering.  
 
I forhold til fordeling af midlerne vil universitetet særligt tilgodese: 

- Kollektive projekter, som går på tværs af faggrænser og lign. 
og/eller som omfatter flere medarbejdere 

- At søge midlerne anvendt på flere faggrupper og enheder 
- At der er opbakning til arbejdsstedets støtte til projektet, 

finansielt eller på anden vis 
 
Fordeling vil ske efter drøftelse med repræsentanter og 
tillidsrepræsentanter.  

Puljen meldes én gang årligt. 
Kommende ansøgningsfrist er 
6. december 2013. 

Ansøgningsskema offentliggøres her 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvi
kling/kompetencemidler/kompetencefonden/ i løbet af 
efteråret.  
 
Af ansøgningen skal fremgå følgende: 

- Udviklingsplan 
- Støtte (der kan søges om støttes til samtlige udgifter 

ved projektet. For at sikre arbejdsstedets konkrete 
støtte til projektet, stiller universitet krav om 
medfinansiering fra arbejdsstedets side, ca. 50 % af 
den samlede udgift.) 

- Projekt-kursusbeskrivelse 

Staff exchange – Erasmus stipendier for AU ansatte 
Som ansat ved AU har man mulighed for at søge om et Erasmus-
stipendium til ophold i udlandet. Der kan ansøges om undervisnings- 
og/eller træningsophold. Træningsophold er primært relevant for TAP-
medarbejdere. Det er alene AU Erasmus partnerinstitutioner, som man 
kan søge om ophold på. 
 

Ansøgningsfrist er 1. marts for 
efterfølgende akademiske år 
(juni-juni).  
 
 

Ansøgninger om staff exchange går via Internationalt Center, 
som ligeledes skal have en evaluering efter endt ophold. 
Begge dele sendes til international koordinator Marianne 
Gammelgaard.   Der fremsendes motiveret ansøgning med 
godkendt program og godkendelsesbrev fra den institution 
man skal besøge. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/administrationens-kompetenceudviklingsmidler/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/administrationens-kompetenceudviklingsmidler/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/stoette-til-studierejse-for-tap-personale/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/stoette-til-studierejse-for-tap-personale/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/kompetencefonden/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/kompetencefonden/
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ERFA grupper... 

Gå-hjem-
foredrag... 

Jobrotation... 

 

Idékatalog, Forskning og Talent Kompetenceudvikling  

 HVAD HVORNÅR HVORDAN 

Kollega-til-kollega  
(Følordninger)  fx som et FT 
mentorprogram   

Løbende 1-2 dages udveksling/føl hos 
relevant kollega i anden afdeling 

Skræddersyede kurser: 
- Enkeltkurser 
- Modulforløb 

 
AU HR’s Kompetenceenhed 
arrangerer individuelle, ad hoc 
kurser for særlig målgrupper i 
samarbejde med de enkelte 
enheder og tillidsrepræsentanter 

Ad hoc 
På anmodning fra FT 
ledergruppe, FT enheder, LSU og 
øvrige  

Behovsafklaring og prioritering 
forudsættes samt et match af 
krav og kompetencer.  
 
Enkeltkurser være 
værktøjskurser, fx IT/Office-
pakken, sagsbehandling, 
personlig planlægning mv.  
 
Modulforløb kunne fx være HR-
funktioner 

Intern jobrotation i FT 
 
Vil kunne udbydes i begrænset 
omfang i FT 
 
Forudsætter stor grad af 
planlægning og koordinering af 
ressourcer 

Ønsker til jobrotation i øvrige FT 
afdelinger kan drøftes med leder 
ifm MUS, dvs. fra 2014 i 2. halvår i 
FT. 
 
Forudsætter koordinering og 
beslutning i FT ledergruppe.  
 

Rotationer kan være af forskellig 
varighed (eks. 1 el. 2  dage om  
ugen i x periode, fuldtidsbytning 
med kollega i anden afdeling i x 
periode, mv.) 
 
Drøftelse af ønsker i forbindelse 
med årlig MUS-samtale. 
 
Planlægning og koordinering af 
rotationer i 
ledergruppe/teamledergruppe 
 
 

Gå-hjem-foredrag 
 
 

2 gange årligt  

Forskning og Talent seminarer  
Á la ’Match Points’? 

2 gange årligt  

Vicedirektørseminarer 1 gang årligt  

ERFA-grupper Løbende Tematiske ERFA-grupper, det 
forudsætter en tovholder 

Introforløb for nye medarbejdere 2 gange årligt Kan kobles på AU-HR tilbud om 
introforløb for nye medarbejdere 
på AU 

Eksterne kurser 
Fx DJØF, DM, HK og øvrige 
organisationer 
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SEPTEMBER, 2013

AARHUS
UNIVERSITET

LÆRING MED OG UDEN KURSER
Ekstern formel/planlagt læring

• Kurser
• Efteruddannelse
• E-læring
• Virtuelle mødefora

• Netværk
• Erfakredse
• Konferencer
• Gå-hjem-møder

Intern formel/planlagt læring

• Interne netværk
• Sidemandsoplæring
• Coaching
• Feedback
• GRUS
• Mentorordninger
• Lær af nyansatte
• Jobbytte, besøg, udveksling
• Rotation
• Nye opgaver
• Projekt/teamorganisering
• Specialisering
• Refleksion
• Træning
• Videndeling
• Bedre møder med evaluering

Intern uformel læring

• Forhandling af den 
kompetente adfærd

• Hvad er arbejde?
• Hvornår er det godt nok?
• Hvad er det gode følgeskab, 

kollegaskab, lederskab?
• Hvad forstår vi ved 

selvledelse?
• Uformel videndeling
• Læringskulturen, hvor man 

f.eks. lærer noget om:
• Åbenhed
• Pionerånd
• Kvalitet
• Effektivitet
• Konkurrence og samarbejde
• Udviklingstrang

76

Kilde:  Statens Center for Kompetenceudvikling

 


