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BILAG 1: Håndtering af ansættelser med stillingsopslag, Technical Sciences (1)

Stillingskategori Stillingsopslag Godken-
delse af 
opslag

Nedsættelse af 
ansættelsesudvalg

Nedsættelse og 
godkendelse af 
bedømmelsesudvalg

Godkendelse af 
bedømmelse

Indstilling til samtale Deltagere i samtale Indstilling til 
ansættelse

Beslutning om 
ansættelse

Faste VIP 
stillinger:

Tenure Track 
adjunkt/forsker 
Lektor
Seniorforsker
Seniorrådgiver 
Professor

Institutlederen udar-
bejder sammen med 
institutledelsen forslag 
til stillingsopslag. Stil-
lingsopslaget formule-
res bredt og opslås 
både nationalt og in-
ternationalt. 
For at sikre et tilstræk-
keligt stort ansøgerfelt 
med højt international 
kvalitet og diversitet 
(eksterne ansøgere, 
internationale ansøge-
re og ansøgere af flere 
køn), igangsætter insti-
tutledelsen initiativer, 
herunder anvendelse 
af søgekomité.
I opslaget opfordres 
underrepræsenteret 
køn til at søge. Det skal 
samtidig fremgå direk-
te af opslaget, at un-
derrepræsenteret køn 
ikke har en fortrinsstil-
ling. Der skal endvide-
re altid gøres opmærk-
som på, at alle interes-
serede, uanset person-
lig baggrund, kan søge 
stillingen, og at alle 
ansøgere vurderes ef-
ter kvalifikationer i 
henhold til stillingens 
kravprofil 

Stillingsopslaget 
forelægges til 
drøftelse i rele-
vante fora (2), 
herunder insti-
tutledelsen og 
instituttets 
forskningsud-
valg.

Institutledelsen 
iværksætter sø-
geproces og op-
slår stillinger in-
den for et givent 
fagområde i 
overensstem-
melse med de 
rekrutterings-
planer, der 
fremgår af insti-
tuttets godkend-
te strategi og 
budgetter.

Det godkendte 
stillingsopslag 
sendes til HR.

Institutlederen nedsæt-
ter ansættelsesudvalg 
med sig selv som for-
mand. Ansættelsesud-
valgets sammensætning 
drøftes i institutledelsen 
og instituttets forsk-
ningsudvalg (3).

Ansættelsesudvalget 
bistås i forbindelse med 
shortlisting af forman-
den for bedømmelses-
udvalget.

Ansættelsesudvalg skal – 
med respekt for kravet 
om de nødvendige kvali-
fikationer – være bredt 
sammensat med repræ-
sentation af flere køn
Et medlem af dekanatet 
deltager i ansættelses-
udvalget ved professor-
ansættelser i det omfang 
det vurderes hensigts-
mæssigt, dog som mini-
mum ved den sidste an-
sættelsessamtalerunde.

Institutlederen udpeger 
formand for bedømmel-
sesudvalget efter drøf-
telse i institutledelsen og 
instituttets forsknings-
udvalg. Formanden skal 
udpeges samtidig med 
nedsættelsen af ansæt-
telsesudvalget og skal 
godkendes af Akademisk 
Råd.

Bedømmelsesudvalget 
skal – med respekt for 
kravet om de nødvendi-
ge kvalifikationer – være 
bredt sammensat med 
repræsentation af flere 
køn.

Institutlederen foreslår 
efter shortlisting med-
lemmer til bedømmel-
sesudvalget. Sammen-
sætningen drøftes i insti-
tutledelsen og institut-
tets forskningsudvalg. 
Bedømmelsesudvalgets 
sammensætning god-
kendes af Akademisk 
Råd.

Institutlederen 
påser, at de for-
melle krav i be-
dømmelsen er 
opfyldt.

Institutlederen ud-
vælger de ansøgere 
der skal til samtale 
efter rådgivning fra 
ansættelsesudval-
get.

Forudsat at de nød-
vendige kvalifikatio-
ner foreligger, skal 
der udvælges kandi-
dater af flere køn til 
ansættelsessamtale

Ansættelsesudvalg
og evt. HR-partner, 
der udfærdiger PI 
analyse. (4)

Institutlederen 
sender indstilling 
om ansættelse til 
HR.

Dekanen og re-
levant prodekan 
afgør om indstil-
lingen om an-
sættelse kan 
tiltrædes.
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(1): Skemaet dækker ikke ansættelser uden opslag eller midlertidige VIP-ansættelser
(2): Relevante fora er eksempelvis institutforum. Alternativt kan medarbejderinddragelse ske ved mail-høring blandt faste VIP-medarbejdere eller på VIP-medarbejdermøder.
(3): Ved stillinger med et væsentligt indhold af undervisning skal et medlem af instituttets uddannelsesudvalg indgå i ansættelsesudvalget.
(4): Forud for samtalerne kan institutlederen indkalde ansøgere til et institutarrangement fx fagligt foredrag, møde med instituttets fastansatte VIP samt (hvor relevant) møde med 
instituttets undervisnings- eller myndighedsrådgivningsudvalg med henblik på at få et indtryk af ansøgere i forhold til instituttet og opgaverne.
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