Bedømmelse af deltidsvidenskabelige stillinger 1. juni 2020.

Formål med bedømmelse af DVIP
Bedømmelsesudvalgets opgave er at bedømme ansøgere til opslåede deltidsvidenskabelige stillinger.
Ansøgerne skal vurderes ud fra de krav, der er opstillet i stillingsopslaget, og ud fra de generelle krav til de enkelte
deltidsvidenskabelige stillingstyper (se nedenfor).
Bedømmerne skal sikre en uvildig, kvalificeret bedømmelse af ansøgerens faglige kvalifikationer i forhold til stillingen,
med en beskrivelse af ansøgerens faglige kvalifikationer indenfor undervisning og formidling m.v. Det er ikke
bedømmernes opgave at foretage en prioritering af de bedst kvalificerede til stillingen.
Bedømmelsesudvalget laver én samlet bedømmelse på maksimum fem linjer pr. ansøger. Hvis der er mere end en person
i bedømmelsesudvalget, skal medlemmerne således koordinere teksten indbyrdes.
Bedømmelsesteksten skal skrives i HR Manager.

Kvalifikationskrav
Instruktor:
 skal have bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau


andre studerende kan ansættes, hvis bedømmeren vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at
varetage stillingen.



kvalifikationer i forhold til at varetage opgaver, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller
professorniveau eller tilsvarende niveau.

Undervisningsassistent:
 skal have fagligt niveau svarende til kandidatniveau. Hvis dette undtagelsesvis ikke er opnået med en
kandidateksamen ved et anerkendt universitet i Danmark eller udlandet, så skal der redegøres for hvordan
kandidatens kvalifikationer er på kandidatniveau.


skal have kvalifikationer i forhold til selvstændigt at varetage undervisningsopgaver af elementær karakter eller
undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

Ekstern lektor:
 skal have fagligt niveau svarende til kandidatniveau. Hvis dette undtagelsesvis ikke er opnået med en
kandidateksamen ved et anerkendt universitet i Danmark eller udlandet, så skal der redegøres for hvordan
kandidatens kvalifikationer er på kandidatniveau.


skal have faglige kvalifikationer på højt niveau, enten
-

relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig
ansættelse, eller

-

ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.



skal have undervisningsmæssige kvalifikationer



skal have kvalifikationer i forhold til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb, herunder
give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer
En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring på højt niveau, skal have indgående,
aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden
for faget/fagområdet.



