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Vejledning for Professor/Lektor Emeritus -ordning
Prof essor/Lektor Emeritus er en titel, der kan tildeles en videnskabelig medarbe jder ved f ratrædelse på grund af alder. En emeritusordning f orudsætter, at inst ituttet og medarbejderen har en gensidig interesse i at bevare tilknytningen i en
periode ef ter f ratrædelse. En emer itustit el kan også ef terf ølge en seniorordning.
En Emer itus er ikke ansat ved Aalborg Universitet, og d er er ingen lønudgif ter
f orbundet med titlen.
Der indgås en individuel af tale med den enkelte, og det er instituttet, der beslu tter, om de ønsker at bevare t ilknytningen til medarbejderen ef ter f ratrædelse. Det
er derf or også det enkelte institut, der ind stiller en person til titlen.
Det er en f orudsætning, at den person, instituttet indstiller, bidrager til inst ituttets
virke og derf or f ortsat er f orskningsaktiv.
En emeritus er underlagt decorum-kravene og det samme adfærdskodeks som ansatte ved AAU –
se:
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/3820;jsessionid=426450EB35F16EAAAB6F
DD14F4BOB1CA

Procedure
Ef ter af tale mellem institut og medarbejder indst iller Instituttet en prof essor eller
lektor til tit len ved at fremsende en anmodning herom til Dekanen. Hvis indst illi ngen godkendes af Dekanen, sender Fakultetskontoret (HR - Centret) et brev t il den
f ratrædende medarbejder, hvori der or ienteres om tildeling af titlen og per ioden.
Samtidig orienterer Fakultetskontoret instituttet om tildelingen. Titlen Prof e ssor/Lektor Emeritus t ildeles t ypisk f or en periode på maksimalt 3 år med mulighed
f or f orlængelse.
1 Revisionen den 6.10 2016 skal ses i lyset af, at Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet bliver opdelt i to fakulteter pr. 1.1.2017. Ved revisionen blev der lavet en samlet vejledning for SUND, TECH og ENGINEERING.
Større ændringer af dette dokument skal godkendes af dekanen.
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Da der ikke er tale om en ansæt telse, er det inst ituttets opgave at konkretisere,
hvilke praktiske f orhold, der skal gøre sig gældende f or den enkelte emer itus.
Eventuelle udgif ter i f orbindelse med t ilknytning af en Prof essor/Lektor Emeritus
af holdes af inst ituttet, og der tildeles ik ke annuum.

