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Procedurebeskrivelse: Shortlisting og bedømmelser (ved fagkyndigt udvalg)

Afgrænsning: 
- Anvendes når der nedsættes et fagkyndigt udvalg til at varetage bedømmelsen. 
- Det vil sige følgende stillingstyper: studieadjunkt/studielektor, lærer i social teori og metode ved socialrådgiveruddannelsen, videnskabelig assistent, 

undervisningsassistent, ekstern lektor, klinisk lærer, klinisk assistent. 

Læsevejledning:
- Dekanen har ansættelseskompetencen i forhold til studieadjunkt/studielektor, lærer i social teori og metode ved socialrådgiveruddannelsen, klinisk 

lærer og klinisk assistent.
- Når dekanen har ansættelseskompetencen, anvendes modellerne 1-3 afhængig af, hvad dekanen har valgt. 
- Institutlederen har ansættelseskompetencen i forhold til videnskabelig assistent, undervisningsassistent og ekstern lektor.
- Når institutleder har ansættelseskompetencen, anvendes kolonnen IL. 

Forkortelser:
- HR-S = HR Servicecentret
- FU = Fagkyndigt udvalg

Nyttige links: 
- Ved andre stillingstyper: Se procedurebeskrivelsen for shortlisting og bedømmelser ved (ved bedømmelsesudvalg). 
-

MODELLER FOR DEKANGODKENDELSER (godkendt 2-3-2022 af direktionen)
MODEL 1 – OVERBLIK MODEL 2 - OVERBLIK MODEL 3 - OVERBLIK
- Stillingsopslag. - Stillingsopslag.
- 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
- Klinisk Institut
TECH
- Datalogi
- Arkitektur og Medieteknologi

Planlægning

SSH
- AAU Business School
- Kommunikation og Psykologi
- Kultur og Læring
- Sociologi og Socialt Arbejde 
- Politik og Samfund
- Juridisk Institut

ENG
- Byggeri, By og Miljø
- Energi
- Kemi og Biovidenskab
- Matematiske Fag
- Materialer og Produktion
TECH
- Elektroniske Systemer
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FASE FORKLARING MODEL 
1

MODEL 
2

MODEL 
3

IL HENVISNING

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

X X X X

Institut journaliserer følgende i sagen: 
• Godkendelse fra institutleder, hvis stilling som 

videnskabelig assistent, undervisningsassistent eller 
ekstern lektor. 

X X

Institut opdaterer PXS med: 
• Stillingsopslag. 
• FU.
• Ved ekstern annoncering: Oplysning om hvor 

stilling slås op.

X X X X

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

Institut mailer link til sagen i WZ til HR-S. X X X X

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

2. HR-S kontrollerer 
materialet

HR-S kontrollerer materialet i forhold til: 
• Stillingsopslag i forhold til Stillingsstruktur, 

overenskomster, prøvetid, ansøgningsfrist. 
• FUs sammensætning er i overensstemmelse med 

reglerne i afsnit 6.2.3. 
• Ikke sammenfald mellem kontaktpersoner i 

stillingsopslag og FU. 

HR-S vejleder instituttet i forhold til det sproglige 
indhold.

X X X X Regler for søgekomi-
téer, shortlisting og 
bedømmelser, afsnit 
6.2.3.
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3. HR-S sender 
stillingsopslag og FU til 
godkendelse ved dekan, 
hvis dekanen har an-
sættelseskompetencen 

HR-S mailer følgende til godkendelse ved dekan, hvis 
dekanen har ansættelseskompetencen (det vil sige 
stillinger som studieadjunkt/studielektor, lærer i social 
teori og metode ved socialrådgiveruddannelsen, klinisk 
lærer og klinisk assistent): 
• Stillingsopslag 
• FU

Svarfrist: 3 dage. 

X X

4. Dekan godkender stil-
ling pr. mail

Dekan godkender stillingsopslag og FU pr. mail, hvis 
dekanen har ansættelseskompetencen. 

X X

5. HR-S annoncerer 
stillingen 

HR-S opslår stillingen via PeopleXS. 

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

HR-S journaliserer stillingsopslag og eventuel 
dekangodkendelse i stillingssagen i WZ.

X X X X

6. HR-S orienterer institut 
og FU-formand om 
opslag

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

X X X X

7. HR-S igangsætter 
shortlisting efter 
ansøgningsfrist

HR-S mailer institutleder og FU-formand om, at 
shortlisting kan igangsættes. Shortlistingskemaet er 
vedhæftet. 

Frist for shortlisting er 5 arbejdsdage.

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

X X X X

8. Institutleder rådgivet af 
FU-formand udvælger 
kandidater til 
bedømmelse

Institutleder rådgivet af FU-formand udvælger de 
kandidater, der skal bedømmes. 

X X X X Regler for søgekomi-
téer, shortlisting og 
bedømmelser, afsnit 
5. 
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Der udvælges mindst tre ansøgere til faglig be-
dømmelse. Der tilstræbes diversitet i udvælgelsen, 
herunder repræsentation af mere end et køn. 

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

9. HR-S journaliserer 
shortlistingskemaet

HR-S journaliserer shortlistingskema i stillingssagen.

PXS opdateres:
• Ansøger: ingen
• Opgaver: 08, Approval of shortlisting, Dean/HD

X X X X

10. HR-S orienterer 
ansøgerne om 
resultatet af shortlisting

HR-S orienterer ansøgerne om de er gået videre til 
bedømmelse eller ej. 

X X X X  

11. HR-S igangsætter 
proces ved eventuelle 
indsigelser over 
manglende shortlisting

Det er ikke muligt at komme med indsigelser over 
manglende shortlisting. Hvis der alligevel kommer 
indsigelser, behandles disse i overensstemmelse med 
proceduren herfor. 

X X X X

12. HR-S igangsætter 
bedømmelsesprocessen

HR-S sender mail til det fagkyndige udvalg. 
Bedømmelsesskemaet vedhæftes mailen. 

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

X X X X Frister for udvalget 
fremgår af regler for 
søgekomitéer, 
shortlisting og 
bedømmelser, afsnit 
6.7. 

13. FU udarbejder 
fagkyndige udtalelser

Det fagkyndige udvalg udarbejder udtalelsen i 
overensstemmelse med regler for søgekomitéer, 
shortlisting og bedømmelser, afsnit 5. 

FU-formanden sikrer sig dokumentation for, at hele 
udvalget er enige om indholdet i de fagkyndige 
udtalelser og sender dem fra sin AAU-mail til 
Servicecentrets funktionspostkasse.  

X X X X

14. HR-S kontrollerer de 
fagkyndige udtalelser

HR-S kontrollerer, at de formelle krav er opfyldt: 
• Er skemaet udfyldt?

X X X X
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• 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 fagkyndige udtalelser i 
stillingssagen i WZ.
HR-S mailer de fagkyndige udtalelser til godkendelse.  
• Ansættelse som studieadjunkt/studielektor, lærer i 

social teori og metode ved 
socialrådgiveruddannelsen, klinisk lærer og klinisk 
assistent. 

X X X

• Ansættelse som videnskabelig assistent, 
undervisningsassistent, ekstern lektor.

X

15. HR-S sender de 
fagkyndige udtalelser til 
godkendelse ved leder 
med delegation til 
ansættelse

Svarfrist: 3 arbejdsdage. 

 

16. Leder med delegation 
til ansættelse 
godkender de 
fagkyndige udtalelser. 

Leder med delegation til ansættelse godkender de 
fagkyndige udtalelser pr. mail. 

X X X X

17. HR-S journaliserer 
godkendelse af de 
fagkyndige udtalelser

HR-S journaliserer godkendelse af de fagkyndige 
udtalelser i stillingssagen i WZ.

X X X X

18. HR-S orienterer 
institutleder om at de 
fagkyndige udtalelser er 
færdige, og at der kan 
indkaldes til samtaler

HR-S orienterer institutleder om, at de fagkyndige 
udtalelser er færdige, og at der kan indkaldes til 
ansættelsessamtaler. 

X X X X  

19. Videre proces Se procedurebeskrivelse for ansættelse (under 
udarbejdelse).

X X X X
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