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Forfremmelsesprogram til professor ved AAU 
 

1. Regelgrundlag 

Retningslinjer om forfremmelsesprogram ved AAU er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse 
om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (stillingsstrukturen). Her gives mulighed 
for, at universitetet kan tilbyde særligt talentfulde lektorer/seniorforskere et forfremmelsesprogram til 
professor. Forfremmelsesprogrammets indhold skal udfoldes nærmere på det enkelte universitet.  

 

2. Formål 

Retningslinjerne angiver en ramme for anvendelse af forfremmelsesprogrammet til professor ved AAU. 

Forfremmelsesprogrammet til professor ved AAU er en karriereudviklingsmulighed for særligt talentfulde 
lektorer og seniorforskere.  

Forfremmelsesprogrammet giver universitetet mulighed for at  

• tilbyde en international attraktiv og genkendelig karrievej og dermed bidrage til at tiltrække, udvikle og 
fastholde højt kvalificerede nationale og internationale videnskabelige talenter  

• understøtte den pågældendes faglige og karrieremæssige udvikling som excellent forsker og underviser 
• skabe transparens i det videnskabelige karriereforløb 

 

3. Forfremmelsesprogram til professor 

Et forfremmelsesprogram kan tilbydes til allerede ansatte særligt talentfulde lektorer. 
Forfremmelsesprogrammet giver dermed mulighed for at opnå forfremmelse fra lektor til professor uden 
offentligt opslag. Herudover kan programmet tilbydes til særligt talentfulde ansøgere til en lektor eller 
seniorforskerstilling1, hvor kandidaten tilbydes at følge et forfremmelsesprogram ved sin ansættelse i 
stilingen. 

Den enkelte lektor eller seniorforsker skal følge forfremmelsesprogrammet i en periode på maksimalt 8 år 
med henblik på at opnå kvalifikationer på professorniveau. Ved periodens afslutning overgår 
lektoren/seniorforskeren til ansættelse som professor under forudsætning af en positiv faglig bedømmelse.  

Ved brug af forfremmelsesprogrammet til professor lægger AAU særlig vægt på, at:  

• Kandidaten er et forsknings- og undervisningstalent, er blandt de bedste inden for sit område og har 
potentiale til at nå højeste internationale niveau inden for sit faglige felt 

• Kandidaten har en banebrydende og original forskningsidé  
• Kandidaten kan dokumentere ekstraordinært gode resultater inden for forskning og undervisning  
• Kandidaten kan dokumentere ekstern finansieret forskning 
• Kandidaten forventes at kunne imødekomme kriterierne for varig ansættelse som professor ved AAU 

efter afslutning af forfremmelsesprogrammet 

Herudover, at 

• Kandidaten på længere sigt behersker dansk  
(Ønske til en konkret tidshorisont præciseres i den individuelle forfremmelsesplan og evt. i 
stillingsopslag). 

Særlige fakultets- og/eller institutspecifikke krav til profilen beskrives tydeligt i en forfremmelsesplan og 
evt. i stillingsopslaget.   

                                                           
1 Der nævnes i efterfølgende afsnit primært lektorer, men indholdet omfatter både lektorer og seniorforskere.  
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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. Optagelse på et forfremmelsesprogram for allerede ansatte lektorer 

4.1 Indkredsning af kandidater   

For allerede ansatte lektorer kræver optagelse på et forfremmelsesprogram en forudgående dialog om 
dette med institutlederen eller nærmeste leder i forbindelse med den årlige MUS. 
Lektorens mulighed for optagelse på et forfremmelsesprogram bliver dermed drøftet som en del af den 
karriereudviklingssamtale lektoren i øvrigt har med sin nærmeste leder. 
 
Kun såfremt den pågældendes nærmeste leder tilkendegiver, at lektoren er en egnet kandidat til et 
forfremmelsesprogram, vil lektoren efterfølgende kunne anmode om optagelse på et forfremmelses-
program. 
 
Såfremt MUS indeholder en dialog om forfremmelsesprogram vil resultatet af drøftelsen skulle fremgå af 
udviklingsplanen.  
 

4.2 Anmodning 

Lektorens anmodning om optagelse på et forfremmelsesprogram indleveres til institutlederen. 

Anmodningen skal indeholde følgende: 

• Forfremmelsesplan 
• Publikationsliste/Forskningsaktiviteter samt didaktiske publikationer 
• Undervisningsportfolio 
• CV – med oplysninger om: 

o uddannelsesledelse  
o forskningsledelse 
o hjemtagelse af eksterne midler 
o videnssamarbejde 

 

4.3 Vurdering 

Reviewgruppe 

Institutlederen forelægger anmodningen for dekanen. 

Dekanen vurderer, om anmodningen, skal forelægges en reviewgruppe. 

I så fald sammensætter institutlederen en reviewgruppe.  

Såfremt dekanen ikke ønsker at forelægge anmodningen for en reviewgruppe, skal dekanens beslutning 
ledsages af en kort begrundelse og dermed begrundelse for, at lektoren/seniorforskeren ikke er i 
betragtning til et forfremmelsesprogram. 

Dekanen vurderer, om anmodningen, skal forelægges en reviewgruppe eller ej. 

Såfremt dekanen ønsker, at forelægges anmodningen for en reviewgruppe sammensætter institutlederen 
en reviewgruppe.  

Såfremt dekanen ikke ønsker at forelægge anmodningen for en reviewgruppe, skal dekanens beslutning 
ledsages af en kort begrundelse og dermed begrundelse for, at lektoren/seniorforskeren ikke er i 
betragtning til et forfremmelsesprogram. 
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Reviewgruppens sammensætning skal sikre en faglig understøttelse af institutleder, en kvalificeret faglig 
vurdering af lektoren, og en gennemsigtig procedure. Reviewgruppen består af institutleder og to eksterne 
professorer inden for det relevante fagområde. Der nedsættes én reviewgruppe per lektor. Institutlederen 
kan inddrage forslag fra lektoren til hvem, der kan indgå som eksterne eksperter. 

Institutlederen forelægger forfremmelsesplanen for reviewgruppen. 

Reviewgruppen udarbejder en udtalelse på baggrund af forfremmelsesplanen, lektorens undervisnings- og 
forskningsmeritter mv. Udtalelsen skal indeholde en tilkendegivelse af, om reviewgruppen støtter overgang 
til forfremmelsesprogrammet og en kort begrundelse herfor. Dette er en forudsætning for lektorens 
overgang til forfremmelsesprogrammet. 

Reviewgruppens udtalelse tager afsæt i de kriterier, der forventes opfyldt af en professor, herunder samt 
fakultets eventuelle specifikke professorkriterier.  

Udtalelsen skal forholde sig til selve forfremmelsesplanen og lektorens potentiale i forhold til opfyldelse af 
planen. Reviewgruppen skal endvidere vurdere, om lektoren ved at følge planen kan opfylde 
professorkriterierne. 

Institutleder forelægger reviewgruppens udtalelse for dekanen 

Institutlederen forelægger forfremmelsesplanen med bilag samt udtalelsen fra reviewgruppen for dekanen, 
forudsat at reviewgruppen støtter overgang til forfremmelsesprogrammet og lektoren ønsker at fortsætte 
processen. 

Dekanens vurdering af anmodning og dekanens ledelsesmæssige beslutning 

Dekanen vurderer i dialog med institutlederne den indkomne udtalelse fra reviewgruppen. 

Ved beslutningen om den pågældende skal overgå til et forfremmelsesprogram, foretager dekanen i 
samarbejde med institutlederen en ledelsesmæssig vurdering. I denne vurdering indgår reviewgruppens 
udtalelse om lektorens potentiale i forhold til opfyldelse af kriterier for professorer samt dekanens 
overordnede overvejelser om udvikling af fagområder på tværs af fakultetet.  

Dekanen kvalitetssikrer processen og sikrer, at der er overensstemmelse mellem fakultetets overordnede 
strategi og udvælgelse til forfremmelsesprogram samt sikrer, at der er taget hensyn til de økonomiske 
konsekvenser, i det en kommende overgang til ansættelse som professor skal kunne finansieres inden for 
fakultets og instituttets ramme. 

 

4.4 Udvælgelse 

Dekanen træffer beslutning om, at der skal ske optagelse på et forfremmelsesprogram 

En lektor, der af dekanen bliver godkendt til overgang til et forfremmelsesprogram, overgår til programmet 
per en nærmere fastsat dato. Herudover sker indplacering på forfremmelsesprogrammet på uændrede løn- 
og ansættelsesvilkår.  

Inden overgangen drøftes forfremmelsesplanen med institutleder på ny og der foretages eventuelle 
justeringer på baggrund af evt. bemærkninger fra reviewgruppen. 

Dekanens træffer beslutning om, at der ikke skal ske optagelse på et forfremmelsesprogram 

En lektor, der ikke bliver godkendt til at overgå til et forfremmelsesprogram, fortsætter i sin lektorstilling. 
Dekanens beslutning ledsages af en kort begrundelse, således, at lektoren kan se, på hvilket grundlag 
beslutningen er truffet og dermed begrundelsen for, at lektoren/seniorforskeren ikke overgår til 
programmet. 
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5. Optagelse på et forfremmelsesprogram efter offentlig opslag 

Såfremt forfremmelsesprogrammet skal tilbydes til ansøgere efter offentligt opslag, udarbejdes et særligt 
lektoropslag. Muligheden for at følge et forfremmelsesprogram skal fremgå tydeligt af stillingsopslaget. 
Herudover skal et tilbud om at følge et forfremmelsesprogram efter offentlig opslag ske efter en 
forudgående dialog mellem dekan og institutleder.  

Ansøger skal, ud over det materiale, der normalt indgår i en ordinær ansøgning til et lektorat, vedlægge en 
forfremmelsesplan. 

Bedømmelsesudvalget skal bedømme ansøgere i overensstemmelse med universitetets almindelige regler 
for bedømmelse om bedømmelse af lektorer, og skal herudover vurdere kandidatens potentiale i forhold til 
at kunne følge et forfremmelsesprogram til professor.  

 

5.1 Rekruttering og ansættelse 

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

• Stillingsopslaget skal nævne, at der tilbydes mulighed for at følge et forfremmelsesprogram 
samt nævne eventuelle særlige kriterier og kvalifikationskrav som følge heraf  

• Ansøger skal, ud over det materiale, der normalt indgår i en ordinær ansøgning til et lektorat, vedlægge 
en forfremmelsesplan 

• Stillingsopslaget skal nævne, hvilke kriterier, der lægges vægt på i den faglige bedømmelse ved 
overgang fra lektor/seniorforsker til professor 

• 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 mulighed for indplacering på et 
forfremmelsesprogram.  
 

Institutlederen er formand for 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 punkter        

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

Ansøgning 
Ansøger fremsender ansøgning  

Krav til indhold: Forfremmelsesplan 
Ansøgning 
CV 
Inkl. oplysninger om: 
uddannelsesledelse  
forskningsledelse 
hjemtagelse af eksterne midler 
vidensamarbejde 
Eksamensbeviser 
Publikationsliste  
Forsknings- samt didaktiske publikationer 
Forskningsaktiviteter 
Undervisningsportfolio 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993496_regler-for-soegekomit-er--shortlisting-og-bedoemmelser--final.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993496_regler-for-soegekomit-er--shortlisting-og-bedoemmelser--final.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993496_regler-for-soegekomit-er--shortlisting-og-bedoemmelser--final.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993496_regler-for-soegekomit-er--shortlisting-og-bedoemmelser--final.pdf
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Referencer 
Bedømmelse  
 Bedømmelse følger AAU’s regler for bedømmelse     
Bedømmelsesudvalg Forestår bedømmelse af ansøgernes faglige 

kompetencer 
(sikre kendskab til AAU forfremmelsesprogram 

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 
 

6. Forløb 

I henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter kan 
forfremmelsesprogrammet for den enkelte lektor vare op til 8 år.  

Det tidsmæssige forløb bør dog konkret afhænge af, hvor længe vedkommende har været ansat som lektor 
forud for overgang til forfremmelsesprogrammet og vedkommendes udvikling i øvrigt. Der bør indbygges 
en tidsmæssig fleksibilitet, således at der kan tages hensyn til den enkelte lektor ved fastlæggelse af 
forløbet forud for den endelige bedømmelse. Det forudsættes dog, at lektoren vil være på programmet i 
minimum 3 år.  

Forfremmelsesprogrammet omfatter et fastlagt forløb forud for den endelige bedømmelse, hvilket er med 
til at gøre processen transparent.  

For at forløbet ikke opleves som unødigt tungt eller fratager den enkelte lektor mulighed for selvstændigt 
at arbejde med planlægning af egne udviklingstiltag er kun få centrale dele af forløbet obligatoriske. 

 

Obligatoriske elementer i forfremmelsesprogrammet 

• Forfremmelsesplan 
• Forfremmelsesdossier 
• Evalueringsforløb 

o Årlig samtale med institutleder inkl. evaluering af forfremmelsesforløbet, herunder dossier 
o Midtvejsevaluering (kun obligatorisk under visse omstændigheder) 

 

6.1 Forfremmelsesplan 

Udover at indgå ved anmodning eller ansøgning om optagelse på et forfremmelsesprogram, jf. afsnit 4.2 og 
5.1, indgår forfremmelsesplanen i de årlige samtaler med institutlederen samt i midtvejsevalueringen. 

 

6.2 Forfremmelsesdossier 

Forfremmelsesdossiet skal ligesom forfremmelsesplanen afspejle kriterierne for meritering af professorer. 

Dossieret er et vurderings-, evaluerings- og bedømmelsesgrundlag ift. kompetenceudvikling og endelig 
professorbedømmelse. Dossieret udvikles og ajourføres løbende i takt med, at lektoren opnår nye mål samt 

https://www.hr.aau.dk/procedurebeskrivelser-vejledninger#501813
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bidrager til opfyldelse af kriterierne for meritering af professorer. Mens forfremmelsesplanen er et statisk 
dokument, opdateres dossieret således løbende af lektoren. 

 

6.3 Evalueringsforløb 

Der lægges stor vægt på ledelsesopgaven over for lektoren, der følger forfremmelsesprogrammet. Lektoren 
vil ved programmets afslutning automatisk overgå til en professorstilling efter positiv bedømmelse. Derfor 
er der i forfremmelsesprogrammet indlagt en række evalueringer, der har til formål at sætte fokus på den 
enkelte medarbejders udvikling samt dokumentere dennes performance. Først og fremmest er der tale om 
en årlig samtale og evaluering, hvor lektoren og institutlederen følger op på den forfremmelsesplan, der 
blev aftalt ved ansættelsens begyndelse. Derudover er der indlagt en midtvejsevaluering, hvor der inviteres 
flere personer til at evaluere lektoren og give en indikator på, hvor langt vedkommende er fra den endelige 
professorbedømmelse.  

Årlig evaluering med institutleder 

Den årlige evaluering afholdes mellem lektoren og institutlederen. Evalueringen foretages på baggrund af 
den pågældendes forfremmelsesplan og forfremmelsesdossier. 

Den årlige evaluering har to formål:  

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

og således sikre, medarbejderen performer tilfredsstillende og i overensstemmelse med dennes 
forfremmelsesplan.  

Evalueringen skal give medarbejderen en tydelig og kvalificeret tilbagemelding på, hvorvidt der er 
tilfredsstillende akademisk fremgang i forløbet. Dette for at sikre, at lektoren/seniorforskeren er på rette 
spor og performer inden for den aftalte ramme med henblik på at opnå en positiv bedømmelse og dermed 
overgang til en professorstilling ved afslutning af forfremmelsesprogrammet. Midtvejsevaluering og den 
videre forfremmelsesproces drøftes og planlægges også ved disse samtaler. 

Dokumentation for den årlige evalueringen (f.eks. referat) gemmes på den pågældendes 
ansættelsessag i WorkZone. 

 

Midtvejsevaluering (kun obligatorisk under visse omstændigheder) 

Midtvejsevalueringen skal sikre et tværgående blik på lektoren, der følger forfremmelsesprogrammet.  

Midtvejsevalueringen kan i det pågældende år erstatte den årlige samtale mellem institutleder og lektor. 

Midtvejsevalueringen igangsættes efter 2-4 år på forfremmelsesprogrammet, forudsat at lektoren ikke på 
det tidspunkt vurderes klar til inden for nær fremtid at påbegynde den afsluttende bedømmelse. Såfremt 
det forud for dette tidspunkt er åbenbart, at lektoren/seniorforskeren er klar til inden for nær fremtid at 
indstille sig til den afsluttende bedømmelse og det derfor ikke er formålstjenligt med en 
midtvejsevaluering, undlades denne. Vurderingen træffes af institutleder efter dialog med lektor.  

Formålet med midtvejsevalueringen er: 

• at evaluere lektoren i forhold til målene i forfremmelsesplanen  
• at sikre, at lektoren er på rette spor i forhold til at opnå en positiv bedømmelse efter afslutning af 

forfremmelsesprogrammet 
• at vejlede lektoren i forhold til planlægning af den resterende tid af forfremmelsesprogrammet  

 

Proces for midtvejsevaluering 

• Institutlederen nedsætter et evalueringsudvalg bestående af:  
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o institutleder (formand) 
o prodekan for uddannelse og prodekan for forskning 
o studieleder/viceinstitutleder for undervisning 
o 1 til 2 eksterne reviewere (forskere inden for feltet). 

 
• Evalueringsudvalget afholder samtale med lektoren (Der tages referat af samtalen). 

 
• Evalueringsudvalget udfærdiger på baggrund af samtalen og lektorens indleverede materiale 

(forfremmelsesplan og dossier) en kort, skriftlig evaluering af lektoren. 
 

• Den skriftlige evaluering og referatet fra samtalen sendes til lektoren til kommentering. 

Der evalueres bagudrettet, men vurderes også fremadrettet – dvs. evalueringsudvalget afgiver både en 
evaluering af, hvilke kriterier for meritering af professorer lektoren allerede møder, og en vurdering af, 
hvilke kriterier vedkommende bør fokusere på at (videre-)udvikle, for at kunne opnå ansættelse som 
professor. Den korte skriftlige evaluering fungerer sammen med referatet fra mødet som basis for 
institutleders videre arbejde/drøftelser med lektoren. Midtvejsevalueringen er således en præliminær 
vurdering af, hvor langt lektoren er nået. 

Der kan være tilfælde, hvor lektorens midtvejsevaluering er så positiv, at den pågældende efter aftale med 
institutleder kan indstille sig til den afsluttende bedømmelse. 

Hvis evalueringen viser, at lektoren ikke performer tilfredsstillende, har denne stadig mulighed for at rette 
op på det inden den afsluttende bedømmelse.  

 
Procesbeskrivelse – Midtvejsevaluering 

Institutleder 

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

Lektor 

Indleverer materiale til bedømmelse 
• Forfremmelsesplan 
• Forfremmelsesdossier 
Dokumenter sendes til alle medlemmer af evalueringsudvalget. 

Evalueringsudvalg 

• Indhenter og vurderer materiale fra lektoren 
• Afholder samtale med lektoren. Der tages referat heraf. 
• Foretager skriftlig vurdering på baggrund af samtalen og det 

fremsendte materiale 
• Den skriftlige evaluering og referatet fra samtalen sendes til 

lektoren 
Lektor Fremsender evt. kommentarer 

Lektor 

Såfremt evalueringen viser, at lektoren ikke performer 
tilfredsstillende, skal det præciseres, hvilke tiltag der skal 
igangsættes, så lektoren har mulighed for at rette op på det 
inden den afsluttende bedømmelse. Forfremmelsesdossieret 
ajourføres i overensstemmelse hermed, Jf. afsnit 6.2 

 
HR-afdelingen kontakter institutlederen med information om, at der nu er gået x år og x måneder 
siden forfremmelsesprogrammet blev påbegyndt, og at midtvejsevalueringen er forestående med 
henblik på at sikre igangsættelse af midtvejsevalueringen. Tidspunkt vil afhænge af den pågældendes 
konkrete forfremmelsesplan. 
Dokumentation for midtvejsevalueringen (f.eks. referat) gemmes på den pågældendes ansættelsessag 
i WorkZone. 
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7. Den endelige bedømmelse / Professorbedømmelse 

Ved afslutning af forfremmelsesprogrammet iværksættes den afsluttende bedømmelse med henblik på at 
vurdere, om lektoren er kvalificeret til at overgå til ansættelse som professor.  

Den faglige bedømmelse finder senest sted inden for de sidste 6 måneder inden det aftalte 
forfremmelsesprograms udløb. Efter aftale med universitetet kan bedømmelsen ske tidligere. Undlader 
lektoren at anmode om at få sine kvalifikationer bedømt senest 6 måneder inden 
forfremmelsesprogrammets udløb, eller bedømmes vedkommende ikke fagligt kvalificeret, vil 
vedkommende fortsætte sin ansættelse som lektor uden for forfremmelsesprogrammet. Universitetet kan 
dog tilbyde vedkommende et ekstra forsøg inden for det konkrete forfremmelsesprograms udløb.  

Der kan maksimalt ske faglig bedømmelse to gange. 

Ved positiv bedømmelse overgår lektoren til fastansættelse som professor. Ved negativ bedømmelse 
fortsætter den pågældende som lektor. 

Bedømmelse sker i overensstemmelse med universitetets almindelige regler for bedømmelse.  
 
 
Procesbeskrivelse – Afsluttende professor-bedømmelse 
  
Bedømmelse sker i overensstemmelse med universitetets almindelige regler for bedømmelse. 
 Se AAU’s regler for bedømmelse og procedure beskrivelse. 
 
Med henblik på at sikre igangsættelse af den afsluttende bedømmelse kontakter HR-afdelingen 
institutlederen med information om, at der nu er gået xx år og xx måneder siden 
forfremmelsesprogrammet blev påbegyndt, og meddeler, at den afsluttende bedømmelse er 
forestående. 
 
Bedømmelse gemmes på den pågældendes ansættelsessag i WorkZone. 
 
Ved overgang til ansættelse som professor efter positiv bedømmelse fremsender HR-afdelingen 
ansættelsespapirer til den pågældende. 
 
 

  

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

