
 
 

Vederlag til gæsteforelæsere, censorer, bedømmere eller særligt vederlag jfr. skrivelse vedrørende 
honorar udbetaling ved Aarhus Universitet. 

 
Udfyld venligst samtlige felter og send derefter blanketten til det pågældende institut 

 

 

Beskrivelse af arbejdets art: 

 
 
 
 

Udfyldes af instituttet/afdelingen, m.v. Dato Den ansattes underskrift 
 

Arbejdets art Del- 
regn. 

LKO Beløb eller timer 
med 2 decimaler 

Sats Stilling 
stype 

Sted Projekt Aktivitet Enhed 

Censor  4664  201 351     

Formandskab Censor  4747   351     

Bedømmer eksamen  4664  201 352     

Bedømmelsesudvalg  4664  201 356     

Bedømmer ph.d. 
afhandling 

 4664  201 357     

Gæsteforelæser, 
Ekstern lektor niveau 

 4638  1 353     

Gæsteforelæser, 
Underv.ass., niveau 

 4619  101 353     

Bedømmelseshonorar 
vejl. ved psykologi 

 4638  1 352     

   Kroner og øre       
Særligt vederlag 
B-indkomst 

 6930   901     

Særligt vederlag 
A-indkomst 

 2510  0 901     

Særligt vederlag 
A-indkomst 

 2510  1 901     

Sats 0: Der beregnes feriepenge; Sats 1: Der beregnes ikke feriepenge! 
 
 

Dato  Attesteret af 
(brug farvet pen) 

 Dato  Underskrift af anvisningsberettiget + AUID 
(brug farvet pen) 

 

   

Dato for ydelsen: Fra: Til: 

Navn: 

Cpr.nr.: 

Adresse: 

Post nr.: By: 

Blanket senest opdateret 24.01.2020 AU HR Løn kan ved spørgsmål kontakte instituttet på telefon: 
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