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Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

og visse maritime uddannelsesinstitutioner 

 

   

   
 

 
 

Vederlag til medlemmer af lektorbedømmelsesudvalg og docentbe-

dømmelsesudvalg ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannel-

sesinstitutioner 

  

I henhold til cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegi-

ale organer i staten fastsættes følgende timetakster som grundlag for vederlag til 

medlemmer af lektor- og docentbedømmelsesudvalg nedsat i henhold til bekendt-

gørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og do-

centbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutio-

ner.  

 

Til formanden for et lektorbedømmelsesudvalg ydes betaling for 12 timer pr. be-

dømmelse. Til de to øvrige medlemmer af lektorbedømmelsesudvalget ydes beta-

ling for 8 timer pr. bedømmelse.  

 

Til formanden for et lektorbedømmelsesudvalg, som nedsættes ved stillingsskift 

for lektorer, adjunkter og lektorbedømmelsesformænd, som er bedømt eller har 

fået merit efter bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2003 (CVU-stillingsstrukturen), 

ydes betaling for 5 timer pr. bedømmelse. Til de to øvrige medlemmer af lektorbe-

dømmelsesudvalget ydes betaling for 3 timer pr. bedømmelse.  

 

Til hvert medlem af et docentbedømmelsesudvalg ydes betaling for 8 timer pr. 

stillingsopslag og herudover ydes 3 timer pr. ansøgning, der bedømmes. Der kan 

maksimalt ydes betaling for 38 timer pr. stillingsopslag. Udpeges et af medlem-

merne til at være ansvarlig for udvalgets arbejde, kan der til dette medlem ydes 

ekstra betaling for 3 timer pr. stillingsopslag.  

 

Betalingen sker efter sats A i Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. 

 

Timetaksterne har virkning fra 1. juni 2020.  

 

Institutionerne kan indbyrdes aftale, at der ikke ydes vederlag til medlemmer af 

lektor- og docentbedømmelsesudvalg, der er ansat ved et erhvervsakademi, en 

professionshøjskole, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole eller en maritime 

uddannelsesinstitution. 
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