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HVAD HVORNÅR HVORDAN 
AU Kompetencefonden 
 
(AU råder over en pulje fra statens 
kompetencefond. Kompetencefondens 
midler uddeles årligt til de enkelte 
ministerier, som igen fordeler til deres 
institutioner efter en fordelingsnøgle.) 

Medio december http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/ko
mpetencemidler/kompetencefonden/ 
Puljen bliver uddelt til både VIP- og TAP-medarbejdere via 1 årlig 
ansøgningsrunde. Kriterier for tildeling af kompetencemidler fra 
kompetencefonden fastlægges af HSU. Nogle af midlerne bliver afsat til 
individuelle udviklingstiltag, hvor medarbejdere har mulighed for at 
ansøge om dækning af udgifter hertil. Andre midler fordeles efter 
ansøgning til grupper. Der lægges stor vægt på, at ansøgningerne er lokalt 
forankret, og typisk krav om 50% medfinansiering.  

ST ADM decentrale kompetencepulje 
 
(tidl. Administrationens 
kompetencemidler) 

2016: 
1/3 (2/3 af pulje) 
1/6 (1/3 af pulje) 

2 fordelingsrunder i ST ADM. Der kan søges til individuelle kurser og 
fællesforløb (afdelinger eller på tværs af adm.center). Minimum 
beløbsgrænse på 3000 kr. men ikke maksimumsbeløb (krav om 
medfinansiering). Ca. 300.000 kr. i puljen årligt 
http://scitech.medarbejdere.au.dk/medarbejderservice-paa-st/ 

Kompetencesekretariatet 
 
(Statens kompetenceudviklingsmidler) 

2016:  
4. februar  
4. maj  
5. september  
1. november  

http://www.kompetenceudvikling.dk/okonomisk-stotte 
Statslige arbejdspladser kan søge økonomisk støtte til udviklings- og 
omstillingsprojekter fra Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 
(FUSA). 
Der kan søges støtte til to typer af indsatser:  

1. Tværgående fokus- og indsatsområder på arbejdspladsen 
2. Fokus- og indsatsområder for specifikke medarbejdergrupper 

AU HR kursuskatalog Løbende 
ansøgningsfrister 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kur
ser/ 
Åbne kurser, ventelistekurser, kurser for grupper 
Aarhus Universitet Efter-videreuddannelse 

AEU 
Administrativ Efteruddannelse for 
Universitetsansatte (AEU)  
for medarbejdere inden for 
administration på dk universiteter.  

Der er løbende 
frister for 
tilmelding til 
efterårets og 
forårets kurser. 

Årsprogram og information: http://www.aeu.dk/ 
Kurser, netværk, seminarer, konferencer 
 
Kurser og seminarer har typisk en varighed på 2-3 dage med en 
gennemsnitspris på 8000 kr. 

Erasmus+ Staff Exchange Program 
 
Erasmus stipendier for AU ansatte 
EU’s mobilitetsprogram for VIP og TAP 

1. marts 
2016 

http://medarbejdere.au.dk/administration/internationalt/erasmusstipen
dierforansatte/erasmustraeningsopholdiudlandet/ 
Som TAP-ansat ved AU er der mulighed for at søge om Erasmus-
stipendium til ophold i udlandet til træningsophold ved AU Erasmus 
partnerinstitutioner. Der skal udarbejdes et arbejdsprogram i samarbejde 
med værtsinstitution. Krav til opholdets varighed: ml. 2 dage til 2 mdr. 
Stipendie er på ca. EUR 800 pr. træningsophold. 
Ansøgning sendes til AU Uddannelse: International Uddannelse (IU).  
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