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Høringssvar vedr. ”Normer for ansættelse af videnskabeligt personale” 

Akademisk Råd Arts 

Hermed høringssvar fra Akademisk Råd Arts vedrørende udkast til generelle rekrut-

teringsnormer i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale. 

Udkastet har været behandlet via mailkorrespondance og på Akademisk Råds møde 

d. 29. september 2017. Desuden har et udkast til høringssvar været udsendt til kol-

leger på fakultetet, og vi har på den baggrund modtaget et stort antal kommentarer 

og støtteerklæringer. Vi gør opmærksom på, at Rådet har fået en forlænget frist i 

forhold til fristen d. 22. september. 

Akademisk Råd anerkender intentionen om internationalisering, ligestilling og di-

versitet som vigtige dagsordener at forfølge, hvis AU skal rekruttere de bedst kvali-

ficerede medarbejdere. Begrundelsen herfor skal være kvalitet frem for konkurren-

ce, og i lyset af dette vil Rådet pege på en række problemer i udkastet, som vi vur-

derer som kontraproduktive i forhold til dette mål. De er især knyttet til norm 7, 

som vi betragter som den mest problematiske, fordi den kan medføre, at de bedste 

kandidater går til de andre danske universiteter.. 

Som normerne er formuleret i det udsendte, er det uklart, om der er tale om regler 

eller blot normer, hvilket er problematisk både juridisk og praktisk. Hvis der er tale 

om regler – hvilket Rådet ikke anbefaler – skal der i forhold til norm nr. 7 foretages 

en juridisk afklaring af det forhold, at potentielle ansøgere afskæres fra rettigheden 

til at ansøge. Rådet anbefaler, at norm nr. 1, der synes at være den overordnede hen-

sigtserklæring, bliver omtalt som universel, men at de øvrige normer, der synes at 

være underordnet nr. 1, i stedet beskrives som forslag til kriterier, der i konkrete til-

fælde eventuelt kan drages i anvendelse.  

Kommentarer til de enkelte normer 

Ad 1) vedrørende brede opslag: 

Rådet tilslutter sig dette 
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Ad 2) vedrørende søgekomiteer: 

Søgekriterier kan anvendes, hvor dette skønnes nødvendigt med henblik på at skabe 

diversitet i ansøgerfeltet. Transparens og åbenhed er vigtige parametre for at søge-

komiteer understøtter formålet om at tiltrække de bedst kvalificerede ansøgere.. 

Ad 3) vedrørende site visits 

Rådet finder ingen begrundelse for generelt at indføre bekostelige site visits. Desu-

den skal det stå klart, hvem der skal organisere disse, og hvilket indhold eventuelle 

site visits skal have. Endvidere hvordan site visits håndteres i forhold til interne 

kandidater.  
 

Ad 4) vedrørende kriterier for genopslag 

Rådet tilslutter sig intentionen bag denne norm. Dertil bemærker Rådet, at et mini-

mum på 4 kvalificerede ansøgere inden for nogle områder kan være et uhensigts-

mæssigt krav. Universitetet risikerer at bruge mange ressourcer på genopslag, som 

kan være spildte, hvis der f.eks. er en indlysende stærk kandidat til stillingen.   

 

Ad 5) Vedrørende bedømmelsesudvalg 

Rådet tilslutter sig, at bedømmelsesudvalg skal have et flertal af eksterne medlem-

mer. Som udgangspunkt tilslutter Rådet sig, at bedømmelsesudvalget ved profes-

sorbedømmelser skal sammensættes af eksterne medlemmer, hvis der er interne an-

søgere. Dog med den tilføjelse, at der altid bør være medlemmer, der er ansat ved et 

dansk universitet i bedømmelsesudvalget med henblik på viden om krav og standar-

der ved danske universiteter. Samtidig foreslår Rådet, at det undersøges, hvorvidt 

det er problematisk, hvis der ikke er en repræsentant fra det ansættende universitet i 

et bedømmelsesudvalg.  

Rådet tilslutter sig, at der skal være både mænd og kvinder repræsenteret, men fore-

slår en præcisering af yderligere kriterier for sammensætning.  Faget bør høres i 

forbindelse med alle stillingsbesættelser. Rådet vurderer at det er uhensigtsmæssigt, 

hvis lokalmiljøet ikke er repræsenteret i ansættelsesudvalget.  
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Ad 6. Vedrørende dekanens sikring af professorbedømmelser 

Denne norm forekommer os overflødig, idet professorbedømmelser følger de sam-

me normer og regler som andre bedømmelser i forbindelse med fastansættelse. 

 

Ad 7. Vedrørende krav om længerevarende ophold ved udenlandsk forsknings-

institution efter ph.d. 

Rådet finder især denne norm problematisk, idet den kan være kontraproduktiv i 

forhold til at få de bedst kvalificerede ansøgere til at søge stillinger ved AU, dvs. i 

forhold til at efterleve AU’s overordnede hensigtserklæring (norm nr. 1). 

Rådet er enigt i, at internationale kontakter og samarbejde er vigtige i forhold til 

forskeres udsyn, men længerevarende udlandsophold er ikke og bør ikke betragtes 

som det eneste eller altafgørende udtryk for internationalisering. I det følgende be-

skrives en række problemer med den beskrevne norm: 

1. Det er ikke præciseret, hvad et længerevarende ophold er. Og eventuelle 

præciseringer risikerer let at have kraftig bias med kontraproduktiv effekt.  

2. Ansøgere vurderes på et ydre formelt krav (længerevarende ophold) frem for 

deres reelle kvalifikationer. I stedet bør vægtningen være på omfang og kva-

litet af ansøgeres publikationer samt opnåede internationale samarbejdsrela-

tioner.  

 

3. Normen forholder sig ikke til realiteterne inden for humaniora, og et krav 

om længerevarende ophold i udlandet vil risikere at føre til, at de bedste 

kandidater bliver ansat ved andre danske universiteter: Det bør være op til 

de ansættende miljøer at vurdere, om ophold ved et udenlandsk universitet 

er mere værdifuldt end for eksempel erfaringer fra andre danske universi-

tetsmiljøer eller andre typer af organisationer. Ellers risikerer vi at være for-

hindret i at ansætte den bedste, alene fordi en anden kandidat kan dokumen-

tere ansættelse ved et udenlandsk universitet. 

 

4. Der er forskel på, hvordan Arts-forskere og forskere inden for f.eks. Health og 

ST samarbejder med forskerkolleger. Hvor forskere inden for ’våde fag’ ty-

pisk arbejder tæt sammen med kolleger i f.eks. laboratorier, så arbejder for-

skere indenfor ’tørre fag’ anderledes og typisk mere individuelt. For Arts-

forskere vil et internationalt forskningsophold ikke nødvendigvis give bedre 

muligheder for tætte samarbejder end andre former for formaliserede samar-

bejder. Endvidere er der ikke det samme udbud af internationale post.doc. 

stillinger inden for Arts-området, som der er inden for andre hovedområder. 
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5. Kravet vil forlænge perioden frem til en fast stilling, idet der indskydes en 

ekstra ansættelseskategori mellem ph.d.-grad og adjunktur. Dette risikerer at 

give bagslag for universitetet, idet dygtige forskere undlader at forfølge en 

akademisk karriere ved AU, eftersom et sådant krav for nogle kan være 

umuligt at opfylde pga. familieforpligtelser eller andre forhold. En yderlige-

re risiko er, at et sådant forslag modarbejder AU’s handleplan for flere kvin-

der i forskning jf. AUs egen handleplan 

(http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Politikker

_strategier/AU_s_Handleplan_For_Flere_Kvinder_i_Forskning_final.pdf 

Rådet foreslår i stedet initiativer til [økonomisk] sikring af udlandsophold, 

også for forskere med familie samt anerkendelse af fleksible udlandshold, 

dvs. at flere kortere forskningsophold kan tælle for ét langt.  

6. Rådet foreslår, at AU i stedet for at kræve længerevarende udlandsophold 

efter ph.d.-forløb anerkender relevant miljøskifte – både i løbet af ph.d.-

uddannelsen og efter denne – som kvalificerende. Hvis der stilles krav om at 

ansøgere fra Danmark skal have gennemført længerevarende udlandsophold 

efter ph.d.-graden – hvilket Rådet som nævnt er uenigt i – bør tilsvarende 

gælde for udenlandske ansøgere. 

7. Udenlandske ansøgere, der gennemfører ph.d.-uddannelse ved f.eks. et andet 

dansk universitet, stilles ringere ift. AU, end hvis de havde gennemført 

ph.d.-studiet i deres hjemland. 

8. Hvis normen fastholdes (hvilket Rådet argumenterer imod), skal kravet ind-

fases, idet det ellers risikerer at stille nuværende adjunkter og lektorer dårli-

gere i forbindelse med ansøgninger om henholdsvis lektorater og professora-

ter. Rådet ønsker i givet fald en eksplicitering af overgangsbestemmelser. 

 

 

 

Rådet foreslår, at AU i stedet for at stille krav om, at et længerevarende ophold ved 

udenlandske universiteter skal gennemføres før fast ansættelse, understøtter interna-

tionale ophold og samarbejder under henholdsvis adjunktur og lektorat med henblik 

på generel kvalificering af medarbejderne. På den baggrund kan det med rimelighed 

opstilles som en forventning ved fast ansættelse, at ansøgerne har erfaring med in-

ternationalt samarbejde.  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Politikker_strategier/AU_s_Handleplan_For_Flere_Kvinder_i_Forskning_final.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Politikker_strategier/AU_s_Handleplan_For_Flere_Kvinder_i_Forskning_final.pdf


 

 

    

Side 5/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

Ad 8. Vedrørende kaldelser af interne kandidater 

Rådet er overordnet enig i dette princip, og at interne såvel som eksterne kaldelser 

bør være undtagelser. Men Rådet gør opmærksom på, at det er problematisk, hvis 

det står som et ultimativt princip, idet kaldelser kan give mening f.eks. i forbindelse 

med projektbevillinger og hjemsøgte midler, forsøg på fastholdelse af særligt kvali-

ficerede medarbejdere og i tilfælde af ønske om opdyrkning af  specifikke områder 

igennem strategisk satsning. Desuden kan en kaldelse være relevant i tilknytning til 

(de mange) MSO-professorater. Rådet vil i øvrigt opfordre til, at AU arbejder mere 

ihærdigt for indførelse af ordninger a la Norges professoratsmodel og den ameri-

kanske tenure track-model. 

 

 

 

Yderligere kommentarer 

Vedrørende stillingsstruktur er der en uafklarethed vedrørende stillingsstruktur.  

Idet udkastet er formuleret som omhandlende generelle normer, undrer det os, at der 

ikke er beskrevet normer for ansættelse af adjunkter uden tenure track. Dette rejser 

spørgsmålet, hvorvidt strategien fremover er, at adjunktstillinger per definition er 

tenure track-stillinger. Dette forhold skal præciseres i rekrutteringsnormerne. Desu-

den skal det præciseres, hvordan lektoransættelse efter et tenure track-adjunktur ad-

skiller sig fra ordinære lektoransættelser. 

 

Rådet undrer sig over, at undervisning ikke er medtaget som en parameter i rekrut-

teringsnormerne. Undervisning udgør på Arts 60% af medarbejderens arbejde. Kri-

terierne bør afspejle det forhold, at medarbejdere, som er omfattet af normerne, er 

både forskere og undervisere. 

 

Vedrørende dekanens dispensationsmulighed foreslår Rådet, at dekanerne én gang 

om året fremlægger og begrunder de dispensationer, de har foretaget i det forløbne 

år, for de Akademiske Råd.  

 

 

Rådet ønsker gennemskuelige og effektive procedurer for ansættelse af medarbejde-

re. Derfor foreslår rådet, at der udarbejdes klare forløbsbeskrivelser for stillingsbe-

sættelser – og at ansøgere orienteres om disse, herunder om løbende deadlines for 

behandlingen af ansøgninger. 
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