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Indledning:  

Denne vejledning har til formål at beskrive ansættelses- og bedømmelsesproceduren ved 
ansættelse af adjunkt(ing) og lektor(ing) efter ”Cirkulære om stillingstruktur ved 
diplomingeniøruddannelsen og eksport ingeniøruddannelsen” af 1996.   

Ansættelse sker som adjunkt(ing) eller lektor(ing) efter opslag. Ansættelsen er som 
udgangspunkt varig. Ansættelse sker som adjunkt(ing), medmindre den pågældende har 
erhvervet kvalifikationer svarende til lektor(ing) kvalifikationer.  
 
Opslag af adjunkt/lektor(ing) stillinger skal godkendes af dekanen.  
 
Adjunkt(ing) ansættelse:   
 
Stillingsindhold:  
Stillingsindholdet er undervisning, faglig udvikling og tilsvarende opgaver inden for 
institutionens formål, samt deltagelse i udviklingsprojekter efter institutionens nærmere 
bestemmelse.   
 
Kvalifikationskrav:  
Ansættelse som adjunkt(ing) forudsætter en kandidat- eller ingeniøruddannelse samt 3 års 
relevant erhvervserfaring eller en ph.d. grad.  
 
I stillingsopslaget præciseres det, at der ved en varig ansættelse inden udløbet af det 3. 
ansættelsesår skal foretages en bedømmelse af kvalifikationer med henblik på overgang til en 
lektorstilling.  
 
Derudover kan der i stillingsopslaget være stillet særlige krav til fagområder eller 
kvalifikationer.  
 
Varighed:  
Adjunkt(ing)-perioden er som udgangspunkt 3 år. Inden udløbet af det 3. ansættelsesår afgives 
en skriftlig vurdering af adjunkt(ing)ens kvalifikationer med henblik på overgang til en 
lektor(ing)-stilling. Er bedømmelsen positiv tildeles stillingsbetegnelsen lektor(ing). Er 
bedømmelsen ikke positiv, kan det aftales, at adjunkt(ing)en fortsætter i en periode på indtil 2 
år, og at en ny bedømmelse finder sted. Er heller ikke denne bedømmelse positiv vil der ske 
afskedigelse med overenskomstmæssigt varsel.  
 
Såfremt en ansøger til en adjunkt(ing)/lektor(ing)-stilling har erhvervet sig særlige 
kvalifikationer af betydning for varetagelsen af stillingen, uden dog at være kvalificeret til 
straks at kunne ansættes som lektor(ing), kan adjunkt(ing) ansættelse finde sted for et kortere 
tidsrum end normalt, og lektor(ing) bedømmelsen ske på et tidligere tidspunkt end den 3 årige 
adjunktperiode. Som hovedregel må det dog kræves at vedkommende har virket som 
adjunkt(ing) i mindst 1 år forud for ansættelsen som lektor(ing).  
 



Supervision:  
I adjunkt(ing)-perioden skal institutionen sikre systematisk supervision og vejledning.  
Supervisionsopgaven varetages af personer på lektor/docent niveau.  
 
Det er instituttets opgave at sørge for at der skabes reelle muligheder for adjunkt(ing)ens 
kvalificering til lektor(ing).  
 
Det gør instituttet ved at sikre at:  
 

- at der udpeges en vejleder før adjunktperioden påbegyndes. Vejlederen må ikke have 
ledelsesansvar for den pågældende eller være en del af ledelsen på instituttet. 
Vejlederen skal følge adjunkt(ing)ens arbejde og vurdere, om adjunktplanen og 
arbejdsopgaverne giver mulighed for at kvalificere sig til lektor(ing) bedømmelse. 
Vejlederen skal endvidere give sparring i det omfang den pågældende har behov for 
det. 

 
- der senest 3 måneder efter adjunktperiodens begyndelse er udarbejdet en individuel 

adjunktplan i samarbejde med den pågældende, herunder planlægning af pædagogisk 
efteruddannelse.   

 
Lektor(ing) ansættelse:  
 
Stillingsindhold:  
Stillingsindholdet er undervisning, faglig udvikling og tilsvarende opgaver inden for 
institutionens formål, samt deltagelse i udviklingsprojekter efter institutionens nærmere 
bestemmelse.   
 
Kvalifikationskrav:  
Kvalifikationsniveauet for lektor(ing) opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som 
adjunkt(ing), men vil også kunne være opnået på anden måde.  
 
Såfremt en ansøger til en opslået stilling vurderes at være lektorabel kan der ske ansættelse 
som lektor(ing) uden forudgående ansættelse som adjunkt(ing).  
 
For at være lektorabel skal ansøgeren udover at opfylde kravene til ansættelse som 
adjunkt(ing), som minimum have 3 års erfaring med undervisning på bachelorniveau eller 
derover samt pædagogisk efteruddannelse i regi af Center for Undervisning og Læring.   

Ansættelse som lektor(ing) er som udgangspunkt en varig ansættelse.  
 
Bedømmelsesudvalg:  
Ved udløbet af en adjunkt(ing) perioden eller ved nyansættelser nedsætter instituttet et 
bedømmelsesudvalg. Retningslinjer for sammensætning af bedømmelsesudvalg følger 
fakultets VIP policy, Bilag 1 - Øvrige ansættelser.  
 
Bedømmelsesudvalget sendes til godkendelse ved dekanen og efterfølgende til høring i 
Akademisk Råd. 
 
Ved overgang til lektor(ing) sker vurderingen som udgangspunkt af et bedømmelsesudvalg 
bestående af 2 AU interne medlemmer.  



 
Bedømmelse ved nyansættelser:  
 
Ved bedømmelsen af ansøgeren skal der foretages en helhedsvurdering af de opnåede 
kvalifikationer såvel undervisningsmæssigt som i henseende til det faglige niveau.  
 
Bedømmelsesudvalgets opgave er alene at foretage en uvildig bedømmelse af ansøgerens 
kvalifikationer i henhold til den opslåede stilling. Det er således ikke bedømmelsesudvalgets 
opgave at prioritere ansøgerne eller indstille ansøgerne til ansættelse.  
 
Bedømmelserne skal være udformet i et klart sprog og det skal være tydeligt, at ansøgerne er 
bedømt på et ensartet grundlag og ud fra de samme kriterier.   
 
Bedømmelsen skal indeholde følgende:  

- en opsummering af ansøgerens uddannelse samt tidligere erfaring 
- en vurdering af ansøgerens (eventuelle) undervisningserfaring 
- en vurdering af ansøgerens egnethed i forhold til øvrige opgaver og match med 

stillingsopslaget  
- en endelig og klar vurdering af om ansøgeren vurderes kvalificeret på adjunkt(ing)- 

eller lektor(ing)niveau eller vurderes ikke kvalificeret til stillingen.   
 
Bedømmelse skal godkendes af dekanen, hvorefter en ansættelse kan finde sted.  
 
Bedømmelse overgang fra adjunkt(ing) til lektor(ing) ansættelse 
 
Procedure: 
Ved overgang fra adjunkt(ing) til lektor(ing) nedsætter instituttet senest 6 måneder før udløbet 
af adjunkt(ing) perioden et bedømmelsesudvalg, jf. ovenfor.  
 
Adjunkt(ing)en skal til instituttet fremsende følgende, som lægges til grund for bedømmelsen:  

- CV 
- beskrivelse af undervisningsforløb samt evalueringer af disse 
- rapporter, publikationer eller andet som den pågældende har arbejdet med i løbet af 

adjunktperioden 
- dokumentation for pædagogisk efteruddannelse 
- evt. andet relevant materiale 

 
Ved bedømmelsen af adjunkt(ing)ens undervisningserfaring lægges vægt på kompetencer til at 
tilrettelægge og gennemføre undervisning, der inddrager ny national og international forskning 
og udvikling indenfor fagområdet.  
 
Ved bedømmelse af adjunkt(ing)ens egnethed i forhold til øvrige opgaver lægges blandt andet 
vægt på kompetence til selvstændigt at bidrage til instituttets videndeling med samfundet samt 
udvikling af instituttets uddannelser.  
 
Bedømmelsesudvalget skal afgive en skriftlig bedømmelse, der skal indeholde en motiveret 
helhedsvurdering af adjunkt(ing)ens kvalifikationer inden for de nævnte områder.  
 
Efter en motiveret helhedsvurdering skal bedømmelsen munde ud i en konklusion der – hvis 
bedømmelsen er positiv kan lyde: 



  
”Udvalget finder på det foreliggende grundlag, at NN er kvalificeret til at overgå til lektor(ing) 
ansættelse”  
 
 

Bedømmelse skal godkendes af dekanen, hvorefter en overgang fra adjunkt(ing) til lektor(ing) 
ansættelse kan finde sted.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


