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 Notat 

Retningslinjer for tildeling af titlerne adjungeret professor hhv. adjungeret lektor på 
Arts 
 
 
 
 

Adjungering 
Dekanen kan, jf. Bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og 
adjungeret lektor, samt rektors delegering af kompetencen til at adjungere til de-
kanerne tildele titlen adjungeret professor hhv. adjungeret lektor. Titlen kan til-
deles til: 
 

1) Anerkendte forskere, som et institut ønsker at hædre med titlen og derved 
knytte tættere til sig.  

2) Personer, som uden at være anerkendte forskere, har kvalifikationer på 
højt fagligt niveau og som et institut ønsker at knytte tættere til sig. 

 
Titlen adjungeret professor/lektor tildeles for en periode på højest 5 år. Efter ud-
løbet af en periode kan adjungeringen tildeles på ny efter en adjungeringsproces 
som beskrevet i dette notat. 
 
Titlen er en hæderstitel og er ikke forbundet med aflønning. Ved adjungering op-
nås ikke akademiske meritter og rettigheder ud over dem, den adjungerede alle-
rede besad ved tidspunktet for adjungeringen. 
 
Forventninger til en adjungeret professor/adjungeret lektor ved Arts 
Den adjungerede professor/lektor vil normalt varetage følgende opgaver:  
• deltage i forskningssamarbejde med forskere ved instituttet 
• forelæsninger/konferencer 
• evt. undervisning/ph.d.-vejledning 
• indgå i bedømmelsesudvalg 
• evt. hjælp til rekruttering 

 
De nærmere arbejdsopgaver samt øvrige vilkår for den enkelte adjungerede pro-
fessor/adjungerede lektor skal aftales særskilt med den relevante institutleder.  
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Det skal præciseres overfor den adjungerede, at der er tale om en hæderstitel og 
ikke et egentligt ansættelsesforhold. 

 
 
 
Proces ved adjungering  
Forslag om en adjungering fremsendes af fagperson (-r) til institutlederen, der 
sikrer sig, at kandidaten er interesseret i en mulig adjungering ved instituttet.  In-
stitutlederen træffer på baggrund af forslaget og efter rådgivning fra institutfo-
rum beslutning vedr. indstilling til dekanen.   
 
Indstillingen til dekanen fremsendes til HR og består af følgende dokumenter: 
 
• Kandidatens CV og publikationsliste 
• Institutlederens motivering og begrundelse for ønsket om tildeling af titlen 
• Plan for kandidatens fremdige tilknytning og opgaver 
• Er der tale om en allerede anerkendt forsker i en professor eller lektorstilling 

kan indstillingen til dekanen indeholde en allerede foreliggende og fagligt re-
levant bedømmelse som dokumentation for kandidatens faglige niveau. 

 
Vælger dekanen på baggrund af instituttets indstilling at gå videre med adjunge-
ringen, fremlægger dekanen via Arts HR institutlederens indstilling bestående af 
de nævnte dokumenter overfor Akademisk Råd. Akademisk Råd rådgiver herefter 
dekanen ift., om der ud fra en faglig vurdering af den indstillede person kan gås 
videre med adjungeringen. Eventuelle indsigelser fra Akademisk Råd sendes til 
HR som orienterer dekanen.  
 
Herefter beslutter dekanen, om han/hun på det foreliggende grundlag kan tildele 
titlen adjungeret professor/adjungeret lektor eller om der skal foretages en be-
dømmelse som beskrevet i rektors notat om bedømmelser ved adjungering, se 
følgende afsnit. 
 
Adjungeringsprocessen behandles under tavshedspligt.  
 
Bedømmelse ved adjungeringer  
I forbindelse med delegationen af kompetencen til dekanerne har rektor fastlagt 
følgende rammer for bedømmelsen i henhold til bekendtgørelsen om adjungerin-
gers § 6:  
 
”For personer, der allerede fungerer i professor-/lektorstillinger, og hvor det fag-
lige niveau kan dokumenteres ud fra CV eller en allerede foreliggende faglig be-
dømmelse1, fremsender institutlederen en motivering for indstillingen om tilde-

                                                           
1 Forstået således, at det faglige niveau derfor i forvejen er dokumenteret.  
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ling af titlen adjungeret professor/lektor til dekanen sammen med den pågæl-
dendes CV og evt. foreliggende faglig bedømmelse.   
 
For personer, hvor det faglige niveau som anerkendt forsker/kvalifikationer på et 
højt fagligt niveau ikke foreligger dokumenteret, nedsættes et fagligt bedømmel-
sesudvalg bestående af mindst tre personer på professorniveau ved indstilling om 
udpegning af adjungerede professorer og mindst tre personer på mindst lektorni-
veau ved indstilling om udpegning af adjungerede lektorer. Udvalget foretager 
bedømmelsen ud fra samme retningslinjer, som gælder for bedømmelse for pro-
fessorer/lektorer i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen, idet det dog bemær-
kes, at bedømmelsen skal konkludere, at den pågældende enten har et niveau 
svarende til professor/lektor eller har kvalifikationer på et højt fagligt niveau. In-
stitutlederen fremsender en motivering for indstilling om tildeling af titlen ad-
jungeret professor/lektor til dekanen sammen med den faglige bedømmelse og 
den pågældendes CV.”  
 
Bedømmelsesudvalget skal godkendes af dekan og i Akademisk Råd og kan på 
Arts bestå af tre interne medlemmer på det nødvendige kvalifikationsniveau.  
 
Bedømmelsen skal med udgangspunkt i kandidatens CV samt øvrige relevante 
produktion godtgøre,  at kandidaten har kvalifikationer på et tilstrækkeligt højt 
niveau, der er fagligt relevant i forhold til den ønskede adjungering. For allerede 
ansatte (og dermed bedømte) eksterne forskere er det faglige niveau tilstrækkeligt 
dokumenteret ved dokumentation for ansættelse som lektor hhv. professor. 
 
Arts HR sekretariatsbetjener ved bedømmelser af kandidater til adjungering. 
 
Tildeling af titlen 
Efter gennemførsel af ovenstående proces tildeler dekanen  titlerne adjungeret 
professor/adjungeret lektor. Herefter udfærdiger HR Arts adjungeringsbrevet til 
kandidaten og underretter instituttet.  
 
Offentliggørelse af adjungeringen 
Tildeling af titlerne offentliggøres på universitetets hjemmeside om adjungerede 
professorer og lektorer. (Se AU hjemmeside om adjungerede professo-
rer/lektorer). 
 
Ved nye adjungeringer på Arts giver instituttet besked til hjemmesidens webre-
daktør med henblik på at få siden opdateret. Desuden kontaktes Arts Kommuni-
kation, der laver en personnyhed til instituttets/fakultetets/universitetets hjem-
meside.  
  
 

http://www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/adjungerede-professorer-og-lektorer/?searchFrom=http://www.au.dk/search/local/&searchQuery=adjungerede&searchPos=0
http://www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/adjungerede-professorer-og-lektorer/?searchFrom=http://www.au.dk/search/local/&searchQuery=adjungerede&searchPos=0
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Retningslinjerne er efter høring i Akademisk Råd vedtaget af fakultetsledelsen 
d.8.oktober 2015.  
  
Henvisninger: 
Link til bekendtgørelse: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146413 
 
Der henvises ligeledes til  notatet  ”Rektors delegation af kompetence til at tildele 
titlerne adjungeret professor/adjungeret lektor til dekaner”,  AU HR Personaleju-
ra dateret 11.oktober 2013. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146413

