VIP: ANSÆTTELSESPROCES OG EKSPEDITIONSTIDER
For yderligere og mere præcise oplysninger – se Vejledning til institutledere om håndtering af videnskabelige ansættelser på Health

Forudsætning og
forberedelse

M1-M3
Se side 2
Institut

Annoncering
-30 uger

Ansøgningsfrist
-25-27 uger

M1
FORUDSÆTNING OG
FORBEREDELSE1

ANNONCERING
(3-5 uger)

• Indledende arbejde (1 uge),
herunder indhentning af
godkendelse hos institutleder
og eventuelt økonomi
• Stilling i opslag i min. 2 uger
(professorer: min. 4 uger)
• Ansøgninger modtages

Indstilling til ansættelse
-7 uger

INDSTILLING TIL
ANSÆTTELSE3
• Indstilling sendes til HR efter
dekanens tiltrædelse

Frist for bedømmelse
-12-14 uger

M2

HR
• Drøfter forslag om ansættelse
inden for givent fagområde
• Rådfører sig med dekanen
på bilaterale møder
• Formulering af opslagstekst,
herunder vilkår for ansættelsen
• Overvejelser om annoncering

Start bedømmelse
-22-24 uger

BEDØMMELSESUDVALG
(3 uger) OG BEDØMMELSE2
(2-10 uger)
• Kontakt til potentielle
bedømmere
• Udsendelse og indhentning af
underskreven habilitetserklæring
• Nedsættelse af bedømmelsesudvalg inkl. diverse godkendelser
• Bedømmelsesproces

M3

• Indhentning af validering og
godkendelse hos institutleder

Ansættelse
-5 uger

LØNFORHANDLING
(2 uger)
• Yderligere oplysninger
indhentes fra medarbejder
• Lønforhandlingsproces

2
3

• Kandidater udvælges til evt. amtale
• Evt. ansættelsesudvalg nedsættes
• Evt. ansættelsesudvalg
indkalder til samtale/prøveforelæsning
• Den endelige kandidat
udvælges og tilbydes ansættelse

Tiltrædelse
0

ANSÆTTELSE4

• Udfærdigelse og afsendelse af
ansættelsesbevis
• Oprettelse i lønsystem

BRUGERADGANGE M.V.

• Brugeradgange m.v. kan
oprettes

Der er udarbejdet en skabelon til stillingsopslag for VIP som redskab og inspiration til udarbejdelse af et stillingsopslag.
Fagkyndig udtalelse eller bedømmelse – se oversigt på side 2.
Bemærk! Indstilling skal være HR i hænde senest 7 uger inden ønsket tiltrædelse, så medarbejderen kan få sit ansættelsesbevis, inden vedkommende opsiger sit eksisterende job med en måneds varsel.
4
Ifølge ansættelsesbekendtgørelsen skal ansættelse ske maks. 26 uger efter stillingsopslag.
BEMÆRK! Ved ansættelse af udlænding uden for EU, skal der tillægges ca. 1½ måned til behandling af arbejds- og opholdstilladelse. Omkring sommer og jul skal der tillægges ca. 2½ måneder.
1

ANSÆTTELSESSAMTALER
OG UDVÆLGELSE

GODKENDELSESPROCEDURER
BEDØMMELSE
(2 uger)

INTRODUKTION

• Modtagelse
• Introduktion til AU, fakultet og
institut

Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health
Gældende fra 1. marts 2016
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FAGKYNDIG UDTALELSE ELLER BEDØMMELSE
Stillingstype

Fagkyndig udtalelse

Bedømmelse

A op til 1 år ekskl. A**

2-3 uger

-

A** op til 1 år

-

10 uger

A > 1 år

-

6-10 uger

B op til 1 år :

2-3 uger

-

B > 1 år ekskl. B*

2-3 uger

-

B* > 1 år

-

6 uger

STILLINGSTYPER
A: Karrierestillinger

B: Ikke-karrierestillinger

= alle videnskabelige karrierestillinger og
videnskabelige stillinger med karakter af
karrierestilling

= alle øvrige videnskabelige stillinger

Adjunkt/forsker
Tenure track-stilling
Klinisk lektor
Lektor/seniorforsker
A** Professor MSO
A** Klinisk Professor
A** Professor
Medindragelse – se nedenfor

Undervisningsassistent
Videnskabelig assistent
Klinisk assistent
B* Postdoc
Gæsteforsker/-underviser
B* Studieadjunkt
B* Studielektor
Ekstern lektor
Klinisk lærer
Afdelingstandlæge

MEDINDDRAGELSE (karrierestillinger)
M1: Drøfter forslag om ansættelse inden for et givent fagområde på instituttet med instituttets lektorer, seniorforskere og professorer eller en repræsentativ gruppe heraf.
M2: Rådfører sig med en mindre faglig gruppe af peers blandt instituttets fastansatte medarbejdere på lektor- og/eller professorniveau om forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalg/fagkyndigt udvalg.
M3: Institutleder rådfører sig med en snæver fagligt relevant gruppe af peers blandt instituttets fastansatte medarbejdere om indstillingen til ansættelse.

