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Tenure track-ansættelse ved AAU 
 

1. Regelgrundlag 

Tenure track-ansættelse ved AAU er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om 
stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (stillingsstrukturen). Her gives mulighed for, 
at universitetet tilbyder tenure track-ansættelse til adjunkter og forskere. 

 

2. Formål 

Tenure track-ansættelse ved AAU angiver, hvilke regler og procedurer, der gælder ved brug af tenure track-
ansættelse ved AAU.  

Tenure track-ansættelse ved Aalborg Universitet er et karrietilbud til de mest talentfulde og lovende 
forskere og undervisere fra hele verden.  

Ved at tilbyde en international genkendelig karrievej med større jobsikkerhed bidrager tenure track-
ansættelse til at 

• øge muligheden for at tiltrække og fastholde højt kvalificerede forsknings-  og undervisningstalenter fra 
hele verden 

• rette fokus på kontinuerlig faglig udvikling for adjunkter/forskere tidligt i deres karriere 
• skabe transparens i det videnskabelige karriereforløb 

 

3. Tenure track-ansættelse  

Tenure track-ansættelse er ansættelse efter offentligt opslag af adjunkter/forskere, der efter positiv 
bedømmelse automatisk vil overgå til ansættelse som lektor/seniorforsker. 

Tenure track-adjunkter/forskere tilbydes ansættelse i en 6-årig periode, hvor den ansatte skal opnå 
kvalifikationer på lektorniveau. Ved periodens afslutning overgår adjunkten/forskeren1 til ansættelse som 
lektor/seniorforsker under forudsætning af en positiv faglig bedømmelse. Oprykning til lektor/seniorforsker 
beror således alene på den ansattes egne resultater og ikke på konkurrencen med andre kandidater. 

Profil  

Ved tenure track-ansættelse lægger AAU særlig vægt på, at:  

• Kandidaten har en ph.d. eller tilsvarende kvalifikationer 
• Kandidaten kan dokumentere en høj grad af selvstændighed i sit hidtidige uddannelses- og 

ansættelsesforløb 
• Kandidaten udviser et betydeligt potentiale og er blandt de bedste inden for sit område 
• Kandidaten har akademisk erfaring fra flere universiteter og/eller forskningsinstitutioner samt gerne 

international erfaring  
• Kandidaten er en dygtig formidler 
• Kandidaten skriver og taler engelsk på akademisk niveau.  
• Kandidaten forventes at kunne imødekomme kriterierne for varig ansættelse ved AAU ved afslutning af 

tenure track-forløbet 

                                                           
1 Der nævnes i efterfølgende afsnit primært adjunkter, men indholdet omfatter både adjunkter og forskere.  
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Særlige fakultets- og/eller institutspecifikke krav til profilen beskrives tydeligt også i stillingsopslag og 
efterfølgende i den individuelle tenure track-karriereplan.  

Med henblik på at sikre de bedste kandidater tilstræbes der diversitet i udvælgelsen af kandidater, 
herunder repræsentation af mere end ét køn, såfremt dette er foreneligt med de påkrævede 
kvalifikationer.  

4. Rekruttering og ansættelse 

Rekruttering og ansættelse følger den almindelige procedure for rekruttering og ansættelse af adjunkter 
ved AAU med tilføjelse af følgende:  

• Alle tenure track-ansættelser sker efter opslag 
o Stillingsopslaget skal nævne, at der er tale om en tenure track-ansættelse 
o Stillingsopslaget skal nævne, hvilke kriterier, der lægges vægt på i den faglige bedømmelse ved 

overgang fra adjunkt/forsker til lektor/seniorforsker, så det er tydeligt og gennemsigtigt for 
kandidaten, hvad der lægges vægt på ved overgang  

o Kriterierne kan inddeles i generelle forventninger til forskning, forskningsbaseret undervisning, 
forskningsbaseret myndighedsbetjening og videnspredning m.m. 
 

Bedømmelsesudvalget nedsættes i overensstemmelse med universitetets almindelige regler for 
bedømmelse, herunder bedømmelsesudvalgets sammensætning. Det vil være hensigtsmæssigt at rette 
bedømmernes opmærksomhed mod, at der er tale om tenure track-ansættelse. 
 
Institutlederen er formand for tenure track-ansættelsesudvalget. Dekanen træffer den endelige beslutning 
vedrørende ansættelse efter indstilling fra institutlederen.  

 
Rekruttering og ansættelsesproces  
Rekruttering 
Institutleder og Dekan Rekrutteringsprocessen følger AAU’s regler for 
 opslag af stillinger samt shortlisting og søgekomité 

  - dog udarbejdes et særligt stillingsopslag, jf. 
ovenstående punkt 3 og 4.        

 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg sker i 
overensstemmelse med AAU’s regler for bedømmelse.      

Institutleder  
-med inddragelse af relevante 
personer med henblik på at sikre 
forankring ved instituttet 

Opslag drøftes 
Sikrer, at bedømmelseskriterier indgår i opslaget 
jf. ovenstående punkt 4. 

Ansøgning 
Ansøger fremsender ansøgning  

Krav til indhold: Ansøgning 
 CV 
 Eksamensbeviser 
 Publikationsliste 

 Forskningsaktiviteter og forskningsplan 

 Undervisningsportfolio  

 Evt. deltagelse i myndighedsbetjening 

 Deltagele i udvalg og adm. fora 

 Referencer 

https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
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Bedømmelse 
 Bedømmelse følger AAU’s regler og procedurer for 

bedømmelse    
Bedømmelsesudvalg Forestår bedømmelse af ansøgernes faglige 

kompetencer 
(Sikre kendskab til AAU tenure track). 

Ansættelse 
Institutleder Formand for ansættelsesudvalget. 
Ansættelsesudvalg 
(fakultet kan have formuleret 
krav til ansættelsesudvalg) 

Udvælger kandidater til samtale på baggrund af 
bedømmelsesudvalgets bedømmelse. 

 Afholder samtaler. 
 Indhenter udtalelser fra referencer. 
Institutleder Fremsender indstilling til ansættelse vedlagt 

ansættelsesudvalgets indstilling samt 
bedømmelsesudvalgets bedømmelse af kandidaterne.  

Dekan  Godkender indstilling til ansættelse. 
 

5. Tilbud og krav til adjunkter med tenure track-ansættelse 

Tilbud til ansatte  

Fakultetet og/eller instituttet tilbyder særlige rammer til kandidaten, der ansættes i et tenure track-forløb. 
Rammen kan bestå af: 

• adgang til state-of-the-art forskningsinfrastruktur 
• en mentor eller superviser  
• støtte til at udvikle videnskabelige netværk og resultater 
• mulighed for at udvikle projektledelseskompetencer  
• mulighed for at udvikle forskerlederkompetencer  
• support til at søge eksterne midler 
• årlig opfølgning og midtvejs-evaluering med institutleder/nærmeste leder 
• økonomisk råderum til rejseomkostninger, konferencer og andre netværksaktiviteter 
• særlig on-boarding støtte til udenlandske medarbejdere og medrejsende familie 

Rammens indhold og omfang forhandles konkret ved hver ansættelse 

Krav til ansatte 

Som en del af AAU’s tenure track-forløb forventes tenure track-medarbejderen at: 

• deltage ved udarbejdelse af individuel tenure track-karriereplan 
• foretage selvstændigt videnskabeligt arbejde på højt (international) niveau 
• være vejleder for kandidatstuderende og evt. medvejleder for ph.d.-studerende  
• levere selvstændig undervisning af høj kvalitet med tilfredsstillende undervisningsevalueringer og/eller 

levere høj kvalitet i rådgivningsopgaver  
• gennemføre universitetspædagogikum samt yderligere kompetenceudvikling i undervisning (PBL) 
• hjemtage eksterne bevillinger – dette vurderes dog i forhold til det enkelte fagområde 
• deltage i samarbejdsprojekter med andre forskergrupper, og afhængigt af området også med 

rådgivningsinstitutioner, deltage i innovationsaktiviteter og samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere, eksempelvis industrien og øvrige virksomhedspartnere 
 

https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
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Herudover, at 

• Kandidaten på længere sigt behersker dansk  
(Ønske til en konkret tidshorisont præciseres i den individuelle tenure track-karriereplan og evt. i 
stillingsopslag, jf. pkt. 4 og pkt. 6.1).  

 

6. Forløb 

6.1. Forventningsafstemning 

Ved ansættelsesforløbets begyndelse tager institutleder/nærmeste leder initiativ til en samtale med den 
nyansatte, så vedkommende er bekendt med de krav, retningslinjer og forventninger, der knytter sig til 
tenure track-forløbet. På mødet om forventningsafstemning udfyldes tenure track-karriereplanen, der 
udgør målsætningerne for tenure track-medarbejderens udviklingsforløb. 

Efter seks måneder afholdes en opfølgende samtale. 

Tenure track- karriereplanen skal være udfyldt og gemt i WorkZone på medarbejderens 
ansættelsessag inden for de første tre måneder af tenure track-medarbejderens ansættelse.  

 

6.2 Evalueringsforløb 

Der lægges stor vægt på ledelsesopgaven overfor tenure track-medarbejderen. Tenure track-ansættelse 
ved AAU sker i overensstemmelse med stillingsstrukturen, hvilket er ensbetydende med, at tenure track-
medarbejderen ved programmets afslutning automatisk overgår til en stilling som lektor eller seniorforsker 
efter positiv bedømmelse. Det er derfor vigtigt, at det er de største talenter, der ansættes i tenure track-
forløbet, da disse skal forme fremtidens AAU. Der er derfor indlagt en række evalueringer i Tenure track-
forløbet, der har til formål at sætte fokus på den enkelte medarbejders udvikling samt dokumentere 
performance. Først og fremmest er der tale om en årlig evaluering, hvor tenure track-medarbejder og 
institutleder/nærmeste leder følger op på den tenure track-karriereplan, der blev indgået ved ansættelsens 
begyndelse. Derudover er der indlagt en midtvejsevaluering, hvor der inviteres flere, bl.a. relevante 
eksterne personer, til at evaluere tenure track-medarbejderen og give en indikator på, hvor langt 
vedkommende er fra en lektorbedømmelse.  

 

Årlig evaluering  

Den årlige evaluering afholdes mellem tenure track-medarbejderen og institutlederen eller nærmeste 
leder. Evalueringen foretages på baggrund af den pågældendes tenure track-karriereplan. 

Den årlige evaluering har to formål:  

• at have fokus på den enkelte medarbejders udvikling og 
• at dokumentere den enkeltes performance 

og således sikre, at tenure track-medarbejderen performer tilfredsstillende og i overensstemmelse med 
dennes tenure track-karriereplan. 

Evalueringen skal give tenure track-medarbejderen en tydelig og kvalificeret tilbagemelding på, hvorvidt 
der er tilfredsstillende akademisk fremgang i tenure track-forløbet. Dette for at sikre, at tenure track- 
medarbejderen er på rette spor i f. t. at opnå en positiv bedømmelse og dermed overgang til 
lektor/seniorforskerstilling efter tenure track-forløbet (ved vurderingen af om forløbet er tilfredsstillende, 
skal der tages hensyn til dokumenteret sygdom og orlov, herunder barselsperioder). 
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Dokumentation for den årlige evalueringen (f.eks. referat) gemmes på den pågældendes 
ansættelsessag i WorkZone. 

 

Midtvejsevaluering 

Midtvejsevalueringen skal sikre et tværgående blik på tenure track-medarbejderen. Midtvejsevalueringen 
er første optakt til den afsluttende bedømmelse. 

Midtvejsevalueringen igangsættes efter knap 3 års ansættelse (halvvejs) i tenure track-forløbet.  

Formålet med midtvejsevalueringen er: 

• at give tenure track-medarbejderen og ledelsen en faglig status 
• at sikre, at tenure track-medarbejderen er på rette spor i forhold til at opnå en positiv bedømmelse 

efter afslutning af tenure track-forløbet 
• at vejlede tenure track-medarbejderen i forhold til planlægning af den resterende tid af tenure track-

forløbet 

Proces for midtvejsevaluering 

• Institutlederen nedsætter et evalueringsudvalg bestående af:  
o institutleder (formand) 
o instituttets undervisningsansvarlige, evt. viceinstitutleder eller tilsvarende  
o 1 til 2 to eksterne reviewere (forskere inden for feltet). 

 
• Evalueringsudvalget afholder samtale med tenure track-medarbejderen. Der tages referat af samtalen. 

 
• Evalueringsudvalget indkalder track-medarbejderen til feedback samtale med fokus på fremtidige 

perspektiver, herunder planlægning af den resterende tid af tenure track-forløbet. 

Hvis evalueringen af tenure track-medarbejderen ikke viser sig tilfredsstillende, har denne stadig mulighed 
for at rette op på det inden den afsluttende bedømmelse.   

Der kan være helt særlige tilfælde, hvor det forud for dette tidspunkt er tydeligt, at tenure track-
medarbejderen er klar til at indstille sig til afsluttende bedømmelse, og at det derfor ikke er formålstjenligt 
med en midtvejsevaluering forud for den afsluttende bedømmelse.  

 

Procesbeskrivelse – Midtvejsevaluering 

Institutleder 

Institutleder er formand for evalueringsudvalget. 
Nedsætter evalueringsudvalg i overensstemmelse med 
ovenstående. 
Indkalder adjunkten til midtvejsevalueringen. 

Tenure track-medarbejder Kan foreslå 1-2 eksterne reviewere 

 

Indleverer materiale til bedømmelse 
• En komplet publikationsliste med angivelse af de 5 vigtigste 

arbejder 
• En beskrivelse af forskningsresultater opnået under tenure 

track-forløbet 
• En beskrivelse af de planlagte forskningsaktiviteter 
• Undervisningsportfolio og/eller dokumentation for deltagelse 

i myndighedsbetjening/rådgivning 
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• En beskrivelse af deltagelse i diverse udvalg og administrative 
fora 

• CV 
Dokumenter sendes til alle medlemmer af evalueringsudvalget. 

Evalueringsudvalg Indhenter og vurderer materiale fra tenure track-medarbejderen 
Videreformidler relevante uddrag til eksterne reviewere. 

Eksterne reviewere Foretager skriftlig vurdering på baggrund af det fremsendte 
materiale. 

Evalueringsudvalg 

Indhenter eksterne reviews. 
Foretager samlet vurdering med afsæt i kriterier for varig 
ansættelse. 
 
Indkalder track-medarbejderen til feedback samtale med fokus på 
fremtidige perspektiver, herunder planlægning af den resterende 
tid af tenure track-forløbet. 

 
HR-afdelingen kontakter institutlederen med information om, at der nu er gået 1 år og 9 måneder 
siden tenure track-ansættelsen blev påbegyndt, og at midtvejsevalueringen er forestående med 
henblik på at sikre igangsættelse af midtvejsevalueringen. 
 
Dokumentation for midtvejsevalueringen (f.eks. referat) gemmes på den pågældendes ansættelsessag 
i WorkZone. 

 
 

7. Tenure track-bedømmelse / lektorbedømmelse 

Ved afslutning af tenure track-forløbet iværksættes den afsluttende bedømmelse med henblik på at 
vurdere, om tenure track-medarbejderen er fagligt kvalificeret til at overgå til ansættelse i en lektorstilling.  

Den faglige bedømmelse finder normalt sted inden for det sidste halve år af adjunkt-/forskerperioden. Den 
ansatte kan dog selv indstille sig til tidligere faglig bedømmelse inden for de første 4 år. Hvis den ansatte 
ved denne bedømmelse bedømmes ikke-fagligt kvalificeret, kan vedkommende indstille sig til anden 
bedømmelse inden for det sidste halve år af ansættelsen.  

Der kan således maksimalt ske faglig bedømmelse to gange. 

Undlader den ansatte at anmode om at få sine faglige kvalifikationer bedømt inden for det sidste 
ansættelsesår, eller bedømmes vedkommende ikke fagligt kvalificeret, skal universitetet umiddelbart 
iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler. 

Ved positiv bedømmelse overgår tenure track-medarbejderen til fastansættelse som lektor eller 
seniorforsker.  

Bedømmelse sker i overensstemmelse med universitetets almindelige regler for bedømmelse.  
 

Bedømmelse sker i overensstemmelse med universitetets almindelige regler for bedømmelse. Se AAU’s 
regler for bedømmelse og procedure beskrivelse.  
 
Procesbeskrivelse – Afsluttende tenure-bedømmelse 
Bedømmelse sker i overensstemmelse med universitetets almindelige regler for bedømmelse. Se AAU’s 
regler for bedømmelse og procedure beskrivelse. 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993496_regler-for-soegekomit-er--shortlisting-og-bedoemmelser--final.pdf
https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
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HR-afdelingen kontakter institutlederen med information om, at der nu er gået 5 år siden tenure track-
ansættelsen blev påbegyndt, og meddeler, at den afsluttende bedømmelse er forestående med henblik 
på at sikre igangsættelse af den afsluttende bedømmelse.  
 
Bedømmelse gemmes på den pågældendes ansættelsessag i WorkZone. 
 
Ved overgang til ansættelse som lektor efter positiv bedømmelse fremsender HR-afdelingen 
ansættelsespapirer til den pågældende. 
 
 
 


