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Institutter og centre har mulighed for at tilknytte tidligere ansatte videnskabelige med-
arbejdere gennem emeritus-ordningen for en periode på op til to år. Samarbejdet kan  
efterfølgende forlænges for ét år ad gangen.  
 
Emeritus-ordningen er relevant at bringe i spil i forbindelse med pensionering af viden-
skabelige medarbejdere, hvor både medarbejder og institut/center har en gensidig inte-
resse i at fortsætte samarbejdet. 
 
Forventninger til professor/lektor emeritus 
De nærmere samarbejdsrelationer bør indgås særskilt mellem emeritus og det relevante 
institut/center. Fakultetet forventer, at der et kontinuerligt fagligt samarbejde i den peri-
ode, hvor emeritus- ordningen anvendes. 
  
Professor/lektor emeritus vil normalt bidrage til følgende opgaver: 
 

 evt. færdiggørelse af konkret forskningsprojekt  
 forelæsninger/konferencer 
 evt. undervisning/vejledning 
 deltagelse i forskningssamarbejde med forskere ved instituttet/centret 

 
Indstilling til emeritus-ordningen 
Forslag om at blive tilknyttet emeritus-ordningen skal gå gennem institut-
leder/centerleder. Indstillingen skal sendes til institutleder/centerleder og indeholde: 
 

 CV og publikationsliste for kandidaten 
 begrundelse for tilknytning via emeritus-ordningen  
 en beskrivelse af det samarbejde, der forventes bidraget til i perioden 

 
Institutleder/centerleder træffer endelig beslutning om tilknytning til emeritus-
ordningen. Samarbejdet kan, efter de første to år, forlænges for ét år ad gangen. Der er ik-
ke tale om et ansættelsesretligt forhold, og der ydes ikke løn til en emeritus.  
 
En emeritus tildeles normalt følgende ressourcer: 
 

 adgangskort til relevante bygninger 
 adgang til PC og e-mail, som supporteres af AU IT 

 
Hvis instituttet/centret har tilstrækkelig lokalekapacitet, kan det endvidere aftales i sær-
skilte perioder, at der stilles kontorfaciliteter til rådighed, evt. delekontor. 
 
Afbrydelse af emeritus-ordning 
I løbet af emeritus-aftaleperioden på to år og evt. forlængelsesperioder kan samarbejdet 
ophæves ifølge aftale. Da der ikke er tale om et ansættelsesretligt forhold, kan en aftale 
om en emeritus-ordning principielt ophæves af begge parter med dags varsel.  
 
Da de aktiviteter, som emeritus deltager i, profileres i instituttets/centrets regi, forventes 
det, at en emeritus opfylder samme loyalitetskrav som øvrige ansatte medarbejdere.  
 
Særlig aftale om løsning af undervisningsopgaver 
I det omfang en emeritus skal løse f.eks. undervisningsopgaver, som efter de til enhver tid 
gældende regler i staten er lønnede, er det institutleder/centerleder, der er ansvarlig for, 
at der bliver indgået en ansættelsesaftale via AU HR. 
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