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Procedurebeskrivelse: Søgekomitéer 
 

AFGRÆNSNING:  
Anvendes ved rekruttering af  
- Tidsubegrænset adjunkt (tenure track)  
- Forfremmelsesprogram til professor 
- Lektor og professor med en varighed på 3 år eller derover samt med en beskæftigelsesgrad på 50 

procent eller derover.  
 
FORKORTELSER: 
- HR-S = HR-Servicecentret 
 
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 professor) 

  

- Bedømmelser. - Bedømmelser.  
- Indstilling til ansættelse og løn-

udspil. 
- Indstilling til ansættelse og løn-

udspil. 
- 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 

 
 

 FASE FORKLARING HENVISNING 
 

1.  Institut udarbejder forelø-
bigt stillingsopslag og ned-
sætter søgekomité 

Institut udarbejder foreløbigt stillings-
opslag.  
Institutleder udpeger medlemmer til 
søgekomité. 

Regler for søgekomité, 
shortlisting og bedøm-
melser, afsnit 4.4  

2.  Institut opretter stillingssag 
og sender link til HR-S 

Institut opretter emnesag i WZ under 
sagsgruppe 224:  

• Navngivning: Titlen på stillingen.  

• Indblik: HR-afdelingen + personale-
VIP-institut.  

 
Institut journaliserer følgende i sagen:  

• Foreløbigt stillingsopslag.  

• Sammensætning af søgekomité 
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Institut mailer link til sagen til HR-S med 
besked om at foreløbigt stillingsopslag 
og søgekomité er klar til godkendelse.   

3.  HR-S kontrollerer materialet HR-S kontrollerer materialet i forhold 
til:  

• Stillingsopslag i forhold til Stillings-
struktur, overenskomster, prøvetid, 
ansøgningsfrist.  

• Søgekomités sammensætning er i 
overensstemmelse med reglerne i 
afsnit 4.4.  

Regler for søgekomité, 
shortlisting og bedøm-
melser, afsnit 4.4 

4.  HR-S mailer institutleder  HR-S mailer institutleder, cc: instituts 
administrative medarbejder med be-
sked om, at søgekomité kan påbegynde 
arbejdet.  
 
HR-S sender samtidigt en mail med op-
lysninger om deadline m.m., som insti-
tutleder kan videresende til søgekomité 
for at igangsætte arbejdet. 

Mailskabelon. Findes i 
P&S-sag i WZ.  
 

5.  Søgekomité screener marke-
det for kandidater 

Søgekomitéen screener markedet for 
potentielle kandidater. Søgekomitéen 
kontakter potentielle kandidater med 
henblik på at få en tilkendegivelse af in-
teresse.   

Vejledning til søgekomité  

6.  Søgekomité afrapporterer til 
institutleder 

Søgekomité afrapporterer til institutle-
der ved at udfylde skabelonen til afrap-
portering.  
 
Hvis det ikke er muligt at finde tre rele-
vante og interesserede kandidater, som 
tilsammen repræsenterer mere end et 
køn:  

• Institutleder justerer stillingsopsla-
get eller  

• Model 1 og 2: Institutleder søger   
om dispensation hos dekanen.  

• Model 3: Institutleder begrunder 
hvorfor stillingen alligevel slås op.  
 

 

Skabelon til afrapporte-
ring. 
  

7.  Videre proces, herunder 
godkendelse af søgekomité-
ens arbejde og stillingsop-
slag ved dekan 

Se procedurebeskrivelse for shortlisting 
og bedømmelser. 

 

8.  Når stillingsopslag er god-
kendt: Institutleder eller sø-

Institutleder aftaler med søgekomité, 
hvem der skal sende link til stillingsop-
slaget til potentielle kandidater med en 
opfordring til at søge stillingen. 

Vejledning til søgekomité  
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gekomité sender link til stil-
lingsopslaget til mulige kan-
didater 

 


