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Vejledning til institutterne vedr. sammensæt ni ng af bedømmel sesud val g for videnskabelige stillinger.

Professor (MSO, klinisk professor):
En intern formand
To eksterne bedømmere. Den ene af de to bedømmere tilstræbes at komme fra en udenlandsk uddannelsesinstitution.
Bedømmerne skal være på professorniveau.
Bedømmelsesudvalgene godkendes af Akademisk Råd.

Lektor (klinisk lektor):
En intern formand
To eksterne bedømmere.
Bedømmerne skal være på mindst lektorniveau.
Bedømmelsesudvalgene godkendes af Akademisk Råd.

Adjunkt/forsker:

Postdoc:i

En intern formand

En intern formand

En ekstern bedømmer

En intern bedømmer

Bedømmerne skal være på mindst lektorniveau.

Bedømmelsesudvalgene godkendes af Akademisk Råd.

1 Revision 4. december 2013 (AR/TEKNAT) og skal ses i lyset af ny stillingsstruktur og har medført følgende ændringer: ny sammensætning af bedømmelsesudvalg for postdocstillinger.
Revision 31. august 2016 (AR/SUND) og skal ses i lyset af uklarhed omkring sammensætning for postdoc-stillinger i forhold til om AR/SUND fulgte den ovenstående revision fra
2013. Deraf indført note om, at den interne bedømmer kan udskiftes med en ekstern.
Revisionen i december 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 godkendes af AR
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Videnskabelig assistent (klinisk assistent):
En sagkyndig person varetager bedømmelsen.
Den sagkyndige person skal være på mindst lektorniveau.

Den sagkyndige person godkendes af dekanen.

Studieadjunkt/studielektor (klinisk lærer):
To sagkyndige personer varetager bedømmelsen.
De sagkyndige personer skal være på mindst lektorniveau.

De sagkyndige personer godkendes af dekanen.

DVIP: Ekstern lektor/undervisningsassistenter:
En sagkyndig person varetager bedømmelsen.
Den sagkyndige person skal være på mindst lektorniveau.

Den sagkyndige person godkendes af institutleder.

Ph.d.:
To sagkyndige personer varetager bedømmelsen.
Bedømmerne skal være på mindst lektorniveau.

De sagkyndige personer godkendes af institutleder. Den programansvarlige er født medlem.

Generelle regler ved sammensætning:
 Kønsfordeling - der skal indgå mindst én kvindelig bedømmer i et bedømmelsesudvalg, medmindre der kan gives dispensation herfor efter et skøn om berettigelsen hertil.
 De to eksterne bedømmere må ikke komme fra samme institution.
 En adjungeret professor/lektor kan indgå som eksternt medlem.
 Professor/lektor emeritus og eksterne lektorer kan ikke indgå i et bedømmelsesudvalg medmindre særlige forhold gør sig gældende.
 Bedømmerne skal have faglige kundskaber indenfor stillingens fagområde.
Der tjekkes for inhabilitet efter ansøgningsfristens udløb. Der kontrolleres især for publikationssammenfald samt evt. forhold mellem ph.d.-vejleder og ansøger. Det er bedømmelsesudvalgets

pligt at forholde sig til egen og andre medlemmers habilitet i et udvalg. Der henvises til ”Regler for
faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger på Aalborg Universitet”.

Vejledningen er lavet på baggrund af ”Bedømmelsesregler på Aalborg Universitet”, 1. september 2013.
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Det interne medlem kan udskiftes med en ekstern begrundet i behov for anden og større faglighed på området for stillingen.

