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Sendt til høringsparter på høringsliste. 

Høring over revideret stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved uni-

versiteterne 

 

Hermed følger høring om revision af bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om 

stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (herefter stillings-

strukturen).  

  

Med høringsudkastet til revideret bekendtgørelse om stillingsstrukturen følger 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte bl.a. op på anbefalinger fra Ud-

valget for bedre Universitetsuddannelser (UUU) fra marts 2018 og Meriteringsud-

valget fra april 2019 om at fastsætte større krav til det videnskabelige personales 

undervisningsmæssige kompetencer, jf. UUU’s anbefaling nr. 30. Det medfører 

ændringer i præamblen i stillingsstrukturen, hvor der er tilføjet et afsnit om pæda-

gogisk-didaktiske kompetencer og i beskrivelserne af bl.a. stillingskategorierne 

lektor/seniorforsker og professor.  

  

Som opfølgning på UUU’s anbefaling nr. 32 og 35 udvides mulighederne for at 

ansætte studieadjunkter og studielektorer, således at vilkårene for ansættelse af 

medarbejdere i disse stillingskategorier harmoniseres mellem universiteterne og 

mellem uddannelser inden for universiteterne. Samtidig præciseres stillingsbeskri-

velsen for det eksterne lektorat med det formål bl.a. at understøtte, at gruppen af 

eksterne lektorer bidrager med en stærkere praksiserfaring til uddannelserne.   

 

I udkastet til revideret bekendtgørelse om stillingsstrukturen indføres muligheden 

for et forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor, der er inspireret 

af Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råds (DFiR) anbefaling af 22. 

januar 2019 om indførelse af et ’seniorprogram’. I forlængelse heraf foreslås at 

udfase stillingskategorien professor MSO, hvilket ligeledes er anbefalet af DFiR. 

Der ændres ikke på muligheden for, at et professorat kan besættes både tidsbe-

grænset og varigt.  

 

De seneste revisioner af stillingsstrukturen har været struktureret efter stillingsni-

veauerne fra stillinger under adjunktniveau til professorniveau. Strukturen har gjort 

det vanskeligt at skelne mellem medarbejdere i hovedstillinger og medarbejdere i 

øvrige stillinger. Med det formål at skille den universitære karrierevej (ad-

junkt/forsker  lektor/seniorforsker  professor) fra de øvrige stillinger, er udka-

stet opbygget efter følgende skabelon:  
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1. Ph.d.-stipendiat og hovedstillinger 

2. Øvrige, generelle stillinger 

3. Øvrige stillinger inden for det sundhedsvidenskabelige område 

4. Øvrige stillinger, der kan anvendes inden for afgrænsede områder.  

 

Det er desuden præciseret under de generelle bemærkninger, at universitetet skal 

synliggøre karriereperspektiverne for de videnskabelige medarbejdere, herunder 

navnlig ansatte i tidsbegrænsede stillinger og nyuddannede forskere uden fast 

stilling.  

 

Der er endvidere foretaget ændringer i bilagets præambel. Bl.a. er den tekst, der 

refererer lovbestemmelser i lov om universiteter, lov om tidsbegrænset ansættelse 

m.v., der udgør rammerne for stillingsstrukturen, udeladt.  

 

Afslutningsvist er der foretaget en generel gennemskrivning og sproglig ensretning 

af stillingsstrukturen. 

 

Følgende bilag indgår i høringen:  

1. Parallelfremstilling af den gældende stillingsstruktur og udkast til revideret 

bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved uni-

versiteterne. 

2. Udkast til revideret bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt 

personale ved universiteterne.  

3. Gældende bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt persona-

le ved universiteterne.  

 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til siu-jur@ufm.dk, cc. emk@ufm.dk, med 

reference til j.nr.19/11028 

 

senest fredag den 8. november klokken 12.00. 

 

Spørgsmål om bekendtgørelsesudkastet bedes rettet til Rikke Rasmussen Juel, 

rirj@ufm.dk.  

 

Høringen er også offentliggjort på hoeringsportalen.dk.  

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten 

i, at vedkommendes høringssvar, inkl. navn og evt. angivet adresse eller e-

mailadresse offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rikke Rasmussen Juel 

Specialkonsulent 
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