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Svar på høring over udkast til ny bekendtgørelse om lek-
torkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse 

af undervisere ved erhvervsakademier mv.
 

Under henvisning til høringsbrev af 30. marts 2020 skal Akademikerne 

herved i anledning af udkastet til ny bekendtgørelse om lektorkvalifice-

ring mv. afgive følgende bemærkninger: 

 

Akademikerne betragter generelt de foreslåede ændringer som en for-

bedring af karrieremobilitetsmuligheder for allerede bedømte lektorer i 

forhold til den aktuelle praktisering af den gældende bekendtgørelse, og 

Akademikerne takker for en god og konstruktiv drøftelse om udfordrin-

gerne ved denne. Dette til trods er det fortsat Akademikernes opfattel-

se, at lektorer, der er bedømt kvalificerede i henhold til 2003-

studieordningen, burde kunne ansættes direkte i et lektorat uden forny-

et bedømmelse. 

 

Akademikerne vil foretrække, at alle lektorer, der er bedømt i henhold til 

tidligere stillingsstrukturer, får mulighed for at indstille sig til bedømmel-

se i henhold til den gældende stillingsstruktur. Dette vil også kunne 

imødegå udfordringer ved forlængelse af ansættelsesprocesserne, når 

disse fremover skal tilrettelægges med tilstrækkelig tid til at gennemføre 

supplerende bedømmelse af lektorer, der er lektorbedømt i henhold til 

tidligere stillingsstrukturer. 

 

Subsidiært kan Akademikerne foreslå, at alle kvalificerede ansøgere til 

en lektorstilling, som er bedømt i henhold til tidligere stillingsstrukturen, 

får deres kvalifikationer bedømt i forbindelse med ansættelsesprocessen 

og dermed ved positiv bedømmelse er kvalificeret til ansættelse i hen-

hold til 2013-stillingsstrukturen, også selvom de ikke måtte blive tilbudt 

den konkrete stilling. 

 

Mere subsidiært er det Akademikernes opfattelse, at mulighederne for 

bedømmelse i henhold til den nye procedure som minimum bør ud-

strækkes til ansatte, som er lektorbedømt i henhold til tidligere stillings-

strukturer, men som følge af stillingsskift efter december 2018 aktuelt 

er ansat i adjunktstillinger. 

 

Akademikerne skal endvidere opfordre til, at den foreslåede maksimale 

længde på lektoranmodningen, som i henhold til § 14, stk. 3, fastsættes 

til otte sider, sættes ned til fx fem sider for yderligere at forhindre lang-

sommelighed i ansættelsesprocessen og en eventuel deraf følgende 

nedprioritering fra arbejdsgiverside af kandidater, der er bedømt i hen-

hold til tidligere stillingsstrukturer. 
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Akademikerne skal desuden foreslå, at der indføjes bestemmelse om, at 

i tilfælde hvor en lektor, der er bedømt i henhold til en tidligere stillings-

struktur, skal have sine kvalifikationer bedømt, må ingen af de tre med-

lemmer af bedømmelsesudvalget have ansættelse på samme institution, 

som den pågældende lektor aktuelt har ansættelse på. 

 

Afslutningsvis skal Akademikerne foreslå, at ændringen af bekendtgørel-

sen evalueres efter en passende periode for at vurdere, om ordningen er 

blevet anvendt efter hensigten. 

 

 


