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AARHUS UNIVERSITET SØGER FIRE FAGLIGT
RESPEKTEREDE OG VISIONÆRE DEKANER
Aarhus Universitet er i hurtig vækst og er anerkendt som
ét af verdens 100 bedste universiteter. Universitetet har
ambitioner og potentiale til endnu mere og stræber
derfor efter at stå endnu stærkere blandt de førende
europæiske universiteter.

I bestræbelserne på at nå denne ambitiøse målsætning
har Aarhus Universitet iværksat en omfattende faglig
udviklingsproces. Processen tilsigter en markant styrkelse af universitetets videnskabelige miljøer, der kombinerer brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer med forskningsbaseret relevans for samfundet.
Dette skal understøttes af en samlet overordnet strategisk ledelse i en ny organisationsstruktur. Universitets
nuværende ni hovedområder samles i ﬁre nye, der hver
omfatter et mindre antal faglige enheder.
Til at implementere den nye organisationsstruktur og
efterfølgende realisere universitetets ambitiøse målsætninger søger vi ﬁre visionære dekaner med stor faglig
legitimitet og stærke lederkompetencer. Tiltrædelse
d. 1. november 2010 eller snarest muligt derefter.
Nærmere information om den faglige udviklingsproces
ﬁndes på http://au.dk/fu
Ansvarsområde
Hver dekan får det overordnede ansvar for den
akademiske og generelle ledelse af et fagligt hovedområde. Dekanen vil samtidig være medansvarlig
for den samlede ledelse af Aarhus Universitet som en
del af universitetets øverste ledelse. Som medlem
heraf vil dekanen få selvstændigt ansvar for ét af
universitetets strategiske indsatsområder (forskning,
talentudvikling, uddannelse og videnudveksling) samt
sundhedsområdet via Århus Universitetshospital).
Disse områder skal ledes i respekt for, at Aarhus Universitet skal være en organisation med større indre styrke
og sammenhængskraft.

De ﬁre nye faglige hovedområder bliver:
•
•
•
•

Aarhus Faculty of Arts
Aarhus Faculty of Science and Technology
Aarhus Faculty of Health Sciences
Aarhus School of Business and Social Sciences

De tværgående strategiske indsatsområder fordeles
mellem dekanerne efter ansættelsen. Se universitetets
strategi på http://www.au.dk/om/politik/strategi/

Kompetencer
Ansøgeren skal være en fagligt respekteret forsker
indenfor det ansøgte faglige hovedområde. Endvidere
skal ansøgeren have betydelig indsigt i og erfaring
med uddannelse samt universitetets samspil med det
omgivende samfund.

Som dekan ved Aarhus Universitet skal ansøgeren have
indsigt i den globale udvikling og særligt tendenserne
på forsknings- og uddannelsesområdet. Dekanen skal
forvente at arbejde strategisk og kunne udarbejde
forsknings- og uddannelsesfaglige prioriteringer i et
interdisciplinært og internationalt perspektiv, ligesom
dekanen skal kunne mestre samspillet mellem grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning.
Ansøgeren skal have blik for det omgivende samfunds
uddannelsesfaglige og rådgivningsmæssige behov,
samtidig med at de akademiske traditioner holdes i
hævd. Ansøgeren skal sikre, at universitetet synligt
bidrager til vidensamfundet med fremragende forskning, rådgivning og undervisning og er kendt som
leverandør af meget attraktive kandidater.
Den, der ansættes, skal endvidere være en motiverende
leder, der kommunikerer klart, er i stand til at begå sig
i en kompleks organisation og har viljen til at gå forrest
og udstikke mål og rammer for hovedområdet og for
hele universitetet. Gode relationelle evner og samarbejdsånd ud fra et grundlag om universitetet som én
samlet institution er en forudsætning. Derudover skal
dekanen være i stand til at løfte og understøtte Aarhus
Universitets stærke proﬁl, således at universitetets forsknings- og studiemiljø er så attraktivt, at det tiltrækker
de bedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere nationalt og internationalt.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på 6 år. Der er mulighed for forlængelse i
indtil 3 år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst
for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC.

I henhold til protokollat for akademikere i staten består
lønnen af en centralt aftalt basisløn, der udgør 445.000
kr. årligt i oktober 1997-niveau svarende til 583.244 kr.
årligt (aktuelt niveau). Hertil kommer et åremålstillæg,
ligesom der kan aftales et kvaliﬁkationstillæg. Afhængig
af kvaliﬁkationer forventes den samlede løn at ligge
på cirka 1.1 mio inkl. pension, men med mulighed for
forhandling.
Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte:
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen (tlf. nr.: 23382126)
Prorektor Søren E. Frandsen (tlf. nr.: 29258690)
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen (tlf. nr.: 24670040).
Ansættelsessamtaler afholdes i to runder og for dem,
som måtte komme videre til anden runde, må der
påregnes deltagelse i lederproﬁltest.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 6.-7.
september (1. runde) og den 21.-22. september
(2. runde).
Ansættelsesproceduren forud for rektors beslutning
om ansættelse tilrettelægges i overensstemmelse med
universitetsloven og universitetets vedtægt, hvilket bl.a.
indebærer, at der nedsættes et rådgivningsudvalg og
et ansættelsesudvalg.
Ansøgning aﬂeveres online og skal være modtaget senest d. 23. august 2010 via Aarhus Universitets hjemmeside (www.au.dk/nyheder/stillinger/), hvor stillings- og
personproﬁl også ﬁndes. AU har underskrevet chartret
om ﬂere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder
som mænd til at søge stillingerne.

Aarhus Universitet byder på et godt og inspirerende forskningsmiljø med 38.000 studerende, 11.000 medarbejdere og en omsætning på 5,6 mia. kr. i 2010.
Aarhus Faculty of Arts omfatter 13.000 studerende, 2200 medarbejdere og har en omsætning på ca. 1,0 mia. kr.
Aarhus Faculty of Science and Technology omfatter 4500 studerende, 4200 medarbejdere og har en omsætning på ca. 2,3 mia. kr.
Aarhus Faculty of Health Sciences omfatter 4000 studerende, 2200 medarbejdere og har en omsætning på ca. 1,1 mia. kr.
Aarhus School of Business and Social Sciences omfatter 16.500 studerende, 1800 medarbejdere og har en omsætning på ca. 0,8 mia. kr.

