
24-5-2022, INSTITUT, DH

Procedurebeskrivelse: Shortlisting og bedømmelser (ved bedømmelsesudvalg)

Afgrænsning: 
- Anvendes når der nedsættes et bedømmelsesudvalg til at varetage bedømmelsen. 
- Det vil sige følgende stillingstyper: professor, forfremmelsesprogram til professor, klinisk professor, lektor/seniorforsker, tidsubegrænset adjunkt 

(tenure track), seniorrådgiver, klinisk lektor, adjunkt / forsker og postdoc. 

Læsevejledning:
- Dekanen har ansættelseskompetencen i forhold til alle de nævnte stillingskategorier undtagen postdoc, jævnfør rektors delegationsinstruks. 
- Når dekanen har ansættelseskompetencen, anvendes modellerne 1-3 afhængig af, hvad dekanen har valgt. 
- Når institutleder har ansættelseskompetencen, anvendes kolonnen IL. 

Forkortelser:
- HR-S = HR Servicecentret
- AR = Akademisk Råd
- BU = Bedømmelsesudvalg
- IL = Institutleder

Nyttige links: 
- Ved andre stillingstyper: Se procedurebeskrivelsen for shortlisting og bedømmelser ved fagkyndigt udvalg. 
- Ved krav om søgekomité (tidsubegrænset adjunkt (tenure track)) og forfremmelsesprogram til professor samt lektor og professor med en varighed på 

3 år eller derover og en beskæftigelsesgrad på 50% eller derover): Se procedurebeskrivelsen for søgekomitéer. 

MODELLER FOR DEKANGODKENDELSER (godkendt 2-3-2022 af direktionen)
MODEL 1 - OVERBLIK MODEL 2 – OVERBLIK MODEL 3 - OVERBLIK
- Stillingsopslag.
- Søgekomités afrapportering og evt. dispensation.

- Stillingsopslag.
- Søgekomités afrapportering og evt. dispensation.

- Shortlisting (kun tenure track, lektor og profes-
sor)

- Bedømmelser. - Bedømmelser.
- Indstilling til ansættelse og lønudspil. - Indstilling til ansættelse og lønudspil. - Indstilling til ansættelse og lønudspil.
MODEL 1 ANVENDES AF MODEL 2 ANVENDES AF MODEL 3 ANVENDES AF
SUND
- Medicin og Sundhedsteknologi

SSH
- AAU Business School

ENG
- Byggeri, By og Miljø
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- Klinisk Institut
TECH
- Datalogi
- Arkitektur og Medieteknologi
- Planlægning

- Kommunikation og Psykologi
- Kultur og Læring
- Sociologi og Socialt Arbejde 
- Politik og Samfund
- Juridisk Institut

- Energi
- Kemi og Biovidenskab
- Matematiske Fag
- Materialer og Produktion
TECH
- Elektroniske Systemer

FASE FORKLARING MODE
L 1

MODE
L  2

MODE
L 3

 IL 
(post 
doc)

HENVISNING

Institut opretter emnesag i WZ under sagsgruppe 224: 
• Navngivning: Titlen på stillingen. 
• Indblik: HR-afdelingen + personale-VIP-institut + per-

sonale-VIP-fakultet. 

Hvis der allerede er oprettet en stillingssag i forbindelse 
med søgekomité, genbruger instituttet denne sag. 

X X X X

Institut journaliserer følgende i sagen: 
• Ved søgekomité: afrapportering og evt. ansøgning 

om dispensation. 
X X X

• Ved søgekomité: Institutleders begrundelse for di-
spensation.  

X

• Godkendelse fra institutleder i forhold til stillingsop-
slaget. 

X X

• Begrundet anmodning om dispensation i forhold til 
BU’s sammensætning. 

X X X X

• CV for ikke-universitetsansatte medlemmer af BU. X X X X

1. Institut opretter stil-
lingssag og sender link 
til HR-S

• ENG: Sagsfremstilling til AR vedrørende vurdering af 
eksterne medlemmer af BU. Flettes sammen i en pdf- 
fil med CV og publikationsliste på alle eksterne be-
dømmere, også universitetsansatte.

X X X X

Regler for søgekomi-
téer, shortlisting og 
bedømmelser, afsnit 
6.2.3. 
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Institut opdaterer PXS med: 
• Stillingsopslag. 
• BU

o navn
o stilling 
o ansættelsessted
o mailadresse på eksterne medlemmer
o link til medlemmers CV eller profil.  

• Ved ekstern annoncering: Oplysning om hvor stilling 
slås op. 

X X X X

• Institut mailer link til sagen i WZ til HR-S. X X X X
2. HR-S kontrollerer mate-

rialet
HR-S kontrollerer materialet i forhold til: 
• Stillingsopslag i forhold til stillingsstruktur, overens-

komster, prøvetid, ansøgningsfrist. 
• BU’s sammensætning er i overensstemmelse med 

reglerne i afsnit 6.2.3. 
• Ikke sammenfald mellem BU og evt. søgekomité. 
• Ikke sammenfald mellem kontaktpersoner i stillings-

opslag og BU. 

X X X X Regler for søgekomi-
téer, shortlisting og 
bedømmelser, afsnit 
6.2.3.

3. HR-S sender stillingsop-
slag til godkendelse ved 
dekan afhængig af 
model

HR-S mailer følgende til godkendelse ved dekan 
afhængig af valgt model: 
• Stillingsopslag. 
• Ved søgekomité: Afrapportering og evt. ansøgning 

om dispensation. 

Svarfrist: 3 dage. 

X X

4. Dekan godkender stil-
ling pr. mail

Dekan godkender stillingsopslag og evt. dispensation i 
forhold til søgekomitéens afrapportering pr. mail, 
afhængig af model.  

X X

5. HR-S annoncerer stillin-
gen

HR-S opslår stillingen via PXS. 

Ved ekstern annoncering anvendes Signatur (info@signa-
tur.dk). Brug instituttets EAN-nummer.  

X X X X
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HR-S journaliserer stillingsopslag og eventuel dekangod-
kendelse i stillingssagen i WZ. 

6. HR-S orienterer institut 
og BU-formand om op-
slag

HR-S mailer institutleder, BU-formand cc. instituttets 
administrative medarbejder og kontaktperson i 
stillingsopslaget om opslag og kommende proces. 

X X X X

7. HR-S forelægger sagen 
for AR

Udføres hver tirsdag ef-
ter kl. 12.

HR-S forelægger ugentligt sagen for AR. 

Svarfrist: Den kommende tirsdag kl. 12.

X X X X

8. AR godkender BU ARs medlemmer godkender eller afviser BU i overens-
stemmelse med proceduren herfor. 

X X X X

9. HR-S kontrollerer 
ugentligt, om AR har 
godkendt BU

Udføres tirsdag efter kl. 
12.

HR-S kontrollerer ugentligt om AR har godkendt BU. X X X X

10. HR-S orienterer institut-
leder, hvis AR ikke god-
kender BU

Hvis BU ikke bliver godkendt, orienterer HR-S institutle-
der, cc: instituttets administrative medarbejder. 

Institutleder har ansvaret for at finde et nyt medlem til 
BU samt orientere det hidtidige BU om, at der sker ud-
skiftning. 

Når instituttet har fundet et nyt medlem til BU, opdate-
rer instituttet PXS med oplysninger om det nye medlem, 
jævnfør punkt 1, samt giver HR-S besked herom. 

HR-S forelægger derefter BU for AR på ny, jævnfør punkt 
7. 

X X X X

11. HR-S sender BU i høring 
ved ansøgere, hvis AR 
godkender BU.

Hvis AR godkender BU, sender HR-S BUs sammensætning 
i høring hos ansøgere. Høringsfrist: 5 arbejdsdage. 

X X X X



24-5-2022, INSTITUT, DH

12. HR-S igangsætter pro-
ces for behandling af 
indsigelser ved behov

Hvis der kommer indsigelser, behandles disse i overens-
stemmelse med proceduren herfor. Hvis der skal ske ud-
skiftning i BU, skal instituttet indstille et nyt medlem, 
som skal godkendes af AR og i høring ved ansøgerne. 

X X X X Se procedurebeskri-
velse ved indsigelser 
over sammensætning 
af BU 

13. HR-S igangsætter short-
listing efter frist for ind-
sigelser/behandling af 
indsigelser

HR-S sender mail til institutleder og BU-formand om, at 
BU er godkendt, og at shortlisting kan igangsættes. 
Shortlistingskemaet er vedhæftet. 

Frist for shortlisting er 5 arbejdsdage.

Hvis der er færre end tre ansøgere, skal der ikke ske 
shortlisting. I stedet igangsættes bedømmelses-
processen. 

X X X X

14. Institutleder rådgivet af 
BU-formand udvælger 
kandidater til bedøm-
melse

Institutleder rådgivet af BU-formand udvælger de kandi-
dater, der skal bedømmes. 

Der udvælges mindst tre ansøgere til faglig bedømmelse. 
Der tilstræbes diversitet i udvælgelsen, herunder repræ-
sentation af mere end et køn. 

Institutleder udfylder shortlisting-skema, som mailes til 
HR-S. 

X X X X Regler for søgekomi-
téer, shortlisting og 
bedømmelser, afsnit 
5. 

15. H
R
HR-S sender shortli-
stingskemaet til god-
kendelse ved dekan 

HR-S mailer shortlistingskemaet til godkendelse ved de-
kan. 

Svarfrist: 3 dage. 

Dette gælder dog kun i forhold til stillinger som profes-
sor, lektor / seniorforsker og tenure-track. 

X

16. Dekan godkender 
shortlisting

Dekan godkender shortlisting pr. mail. X

17. HR-S journaliserer 
shortlistingskemaet og 
dekangodkendelse

HR-S journaliserer shortlistingskema og eventuel dekan-
godkendelse i stillingssagen. 

X X X X  
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18. HR-S orienterer ansø-
gerne om shortlisting

HR-S orienterer ansøgerne, om de er gået videre til be-
dømmelse eller ej. 

X X X X

19. HR-S igangsætter pro-
ces ved eventuelle ind-
sigelser over mang-
lende shortlisting

Der er ikke mulighed for at komme med indsigelser over 
manglende shortlisting. Hvis der alligevel kommer indsi-
gelser, behandles disse i overensstemmelse med proce-
durebeskrivelsen herfor. 

X X X X

20. HR-S igangsætter be-
dømmelsesprocessen

HR-S sender mail til BU med besked om, at BU er god-
kendt, og at bedømmelsesarbejdet kan igangsættes. 
Vedhæft stillingsopslag og bedømmelsesskema. 

Obs. Frister for BUs arbejde afhænger af antal sager og 
stillingstype. 

X X X X Frist for BUs arbejde 
fremgår af regler for 
søgekomitéer, shortli-
sting og bedømmelser 
afsnit 6.7. 

21. BU udarbejder bedøm-
melsen

BU udarbejder bedømmelsen i overensstemmelse med 
regler for søgekomitéer, shortlisting og bedømmelser, af-
snit 5. 

BU-formanden sikrer sig dokumentation for, at hele BU 
er enige om indholdet i bedømmelserne og sender dem 
fra sin AAU-mail til HR-S funktionspostkasse i pdf-fil.  

X X X X

22. HR-S kontrollerer be-
dømmelserne

HR-S kontrollerer, at de formelle krav er opfyldt: 
• Er skemaet udfyldt?
• Er der korrekt navn på ansøger? 
• Er der sat kryds i kvalificeret / ikke-kvalificeret? 
• Er bedømmelsesskemaerne sendt fra en AAU-mail?

HR-S kontrollerer ikke indholdet i bedømmelserne. 

HR-S journaliserer de samlede bedømmelser i stillingssa-
gen i WZ. 

X X X X

HR-S mailer bedømmelserne til godkendelse hos:
• Dekan (dog ikke post doc) X X
• Institutleder (altid ved post doc uanset valg af dekan-

model)
X X

23. HR-S sender bedøm-
melserne til godken-
delse 

Svarfrist: 3 arbejdsdage. 
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24. HR-S journaliserer god-
kendelse af bedøm-
melse

HR-S journaliserer godkendelse af bedømmelse i stillings-
sagen i WZ. 

X X X X

25. HR-S sender bedøm-
melserne i høring hos 
ansøgerne

HR-S sender bedømmelsen i høring hos ansøger. Frist for 
indsigelser er 5 arbejdsdage. 

X X X X

26. HR-S orienterer institut-
leder om, at bedøm-
melserne er sendt i hø-
ring 

HR-S orienterer institutleder og instituttets administra-
tive medarbejder om, at bedømmelserne er sendt i hø-
ring. Bedømmelser vedhæftes.

X X X X

27. HR-S igangsætter pro-
ces for behandling af 
indsigelser ved behov

Hvis der kommer indsigelser, behandles disse i overens-
stemmelse med procedurebeskrivelsen herfor. Der kan 
først indkaldes til samtaler efter behandling af indsigel-
serne. 

X X X X

28. HR-S orienterer institut-
leder om, at indsigelser 
er behandlet. 

HR-S orienterer institutleder om, at indsigelserne er be-
handlet, og at der kan nu indkaldes til samtaler.  

X X X X . 

29. HR-S udbetaler honorar 
til eksterne bedømmere

HR-S udbetaler honorar til eksterne bedømmere. X X X X  

30. Videre proces • Se procedurebeskrivelse for ansættelse (under udar-
bejdelse). 

X X X X
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