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Ny bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbe-

dømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinsti-

tutioner 

 

Vedlagt fremsendes bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, 

lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, 

professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime 

uddannelsesinstitutioner. 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2020.  

 

I forhold til det udkast til bekendtgørelse, som Styrelsen for Institutioner og Uddan-

nelsesstøtte sendte i høring den 30. marts 2020, er der på grundlag af høringssva-

rene – ud over en række tekniske ændringer – foretaget enkelte materielle æn-

dringer. 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal knytte følgende kommentarer 

til bekendtgørelsen:  

 

Med tilføjelsen af kapitel 5 i bekendtgørelsen indføres muligheden for, at lektorer, 

som er bedømt eller har fået merit efter bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2003 

om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institu-

tioner for mellemlange videregående uddannelser (2003-stillingsstrukturen), kan 

lektorbedømmes ved stillingsskift. Positiv lektorbedømmelse efter kapitel 5 kvalifi-

cerer til ansættelse som lektor efter bekendtgørelse nr. 762 af 25. juni 2013 eller 

senere bekendtgørelse om lektorkvalificering.  

 

Lektorbedømmelse ved stillingsskift efter kapitel 5 indebærer, at ansøgeren sam-

men med sin ansøgning til en lektorstilling vedlægger en anmodning om lektorbe-

dømmelse med en redegørelse på maksimalt 8 sider med en beskrivelse af sine 

kompetencer med henvisning til kriterium b i bekendtgørelsens bilag 1.  

 

Det skal således fremgå af stillingsopslaget til den enkelte lektorstilling, at lektorer, 

som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge an-

søgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5. 
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Det forudsættes, at institutionerne tilrettelægger ansættelsesforløbet i god tid og 

på en sådan måde, at ansøgeren, som skal have sin lektoranmodning bedømt, får 

kendskab til udfaldet af bedømmelsen senest på det tidspunkt, hvor den/de på-

gældende kan tilbydes ansættelse.  

 

Ved besættelse af en lektorstilling er det op til ansættelsesinstitutionen i hvert en-

kelt tilfælde at vurdere hvor mange og hvilke kandidater, som ansættelsesinstituti-

onen ønsker at få bedømt efter kapitel 5.  

 

Hvis en lektor, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, op-

når positiv lektorbedømmelse i forbindelse med en ansøgning om stillingsskift ef-

ter kapitel 5, men ikke bliver tilbudt ansættelse, kan den positive lektorbedøm-

melse anvendes i forbindelse med eventuelle andre ansøgninger om lektorstillin-

ger. Der vil således ikke skulle foretages genbedømmelse af en lektor, som er be-

dømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, hvis ansøgeren kan doku-

mentere, at der allerede er opnået positiv lektorbedømmelse efter ordningen i ka-

pitel 5.  

 

Hvis en lektoranmodning bedømmes negativt, betyder det, at ansøgeren ikke kan 

ansættes som lektor, jf. bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur 

for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- 

og Journalisthøjskole.  

 

Af hensyn til at bedømmelsesprocessen efter kapitel 5 skal være afsluttet senest 5 

uger efter, at bedømmelsesudvalget har modtaget anmodning om bedømmelse, 

er det væsentligt, at ansættelsesinstitutionen, inden bedømmelsen igangsættes, 

sikrer, at bedømmelsesudvalget kan overholde denne tidsfrist.  

 

På baggrund af høringen er der desuden indføjet en bestemmelse om, at adjunk-

ter, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan indlevere 

en anmodning om lektorbedømmelse efter bekendtgørelse nr. 762 af 25. juni 2013 

eller senere bekendtgørelse om lektorkvalificering til deres ansættelsesinstitution.  

 

Endvidere er der blevet indføjet en bestemmelse om, at en lektor, som er bedømt 

eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, og som ved bekendtgørelsens 

ikrafttræden er udpeget som lektorbedømmelsesformand, efter aftale med ansæt-

telsesinstitutionen kan indlevere en anmodning om lektorbedømmelse efter be-

kendtgørelse nr. 762 af 25. juni 2013 eller senere bekendtgørelse om lektorkvalifi-

cering.  

 

Endelig har høringen betydet, at der er blevet indføjet en bestemmelse om, at an-

sættelsesinstitutionen i forbindelse med nedsættelse af et bedømmelsesudvalg 

skal sikre, at bedømmelsesudvalget ikke består af medlemmer, som er ansat ved 

den samme institution som den, ansøgeren er ansat ved. 

 

Styrelsen skal for god ordens skyld bemærke, at som for alle øvrige ansættelses-

processer, gælder der ligeledes fortrolighed for bedømmelses- og ansættelsesud-

valg, når ansættelsen/bedømmelsen sker efter kapitel 5.  

 

Styrelsen vil efter 3 år foretage en evaluering af ordningen i kapitel 5.  
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Afsluttende bemærkes følgende: 

 

Et bedømmelsesudvalgs virksomhed, herunder også bedømmelser efter kapitel 5, 

er omfattet af forvaltningsloven. Det betyder bl.a. at den afgørelse, som udvalget 

når frem til, skal være ledsaget af en begrundelse, der forklarer afgørelsens ind-

hold.  

 

Ved skønsmæssige afgørelser skal begrundelsen tillige indeholde en redegørelse 

for de hovedhensyn, der har været afgørende for skønsudøvelsen. 

 

Endelig skal der i forbindelse med lektorbedømmelsesudvalgets afgørelse gives 

klagevejledning, jf. bekendtgørelsens § 21.  

 

Spørgsmål til de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen kan rettes til Styrelsen 

for Institutioner og Uddannelsesstøtte, JURA, e-mail: siu-jur@ufm.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Emilie Keller 

Fuldmægtig 
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