
 

1 

Versionsnr. Gældende fra Erstatter version Revideret af 

3,1 1/5 2020 3,0 af 20/11 2018 Kval. afd. 

Procedure for adjunktforløb 

 

 

 

 

Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at de overordnede rammer for lektorkvalificering, lektorbedømmelse 

og docentbedømmelse af undervisere, der er omfattet af gældende bekendtgørelse om stillingsstruktur for 

undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og af 

gældende bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og profes-

sionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner opfyldes. 

Proceduren sikrer desuden, at EAMV udarbejder systematiske planer for kvalificering af fastansatte med 

undervisningsforpligtelser ved EAMV, som er ansat efter 1. august 2013 eller tidligere ansatte, som har 

valgt at overgå til nye stillingsstruktur. 

Anvendelse 

Proceduren anvendes for alle fastansatte, der er overgået til eller ansat efter ny stillingsstruktur.          

Fremgangsmåde 

Lektorkvalificering på EAMV betyder, at der målrettet skal arbejdes med: 

o Opkvalificering af undervisere pædagogisk og didaktisk 

o Generere og dele pædagogisk og didaktisk viden på EAMV 

o Opkvalificering af udviklings- og projektkompetencer 

o Opkvalificering til at arbejde med viden i forhold til nye forsknings- og udviklingstendenser 

Ved ansættelse af en ny medarbejder udpeges en adjunktvejleder af uddannelseschefen med ansvar for 

adjunktforløb i samarbejde med medarbejderens nærmeste chef. 

Inden for de første tre måneder udarbejdes der en individuel adjunktplan i samarbejde med nærmeste chef 

og uddannelseschefen med ansvar for adjunktforløb. 

I forbindelse med den halvårlige planlægning (august og januar) af arbejdstiden aftales der mellem adjunkt 

og nærmeste chef det forventede ressourceforbrug til adjunktforløbet. 

I løbet af adjunktperioden skal der deltages i databasesøgning, kildekritik, ophavsret mv. 

Ligeledes skal der deltages i de pædagogiske og didaktiske aktiviteter, som arrangeres på EAMV 

Adjunktforløbet skal indeholde udvikling af kompetencer til deltagelse i projekt- og udviklingsarbejde.  

Den enkelte adjunkt har til opgave og ansvar for selvstændigt at følge den plan, der er udstukket i ”adjunkt-

plan på EAMV” og straks at tage kontakt til nærmeste chef, hvis denne forventes ikke at kunne følges. 

Et adjunktforløb strækker sig som udgangspunkt over 4 år, men der kan dispenseres til forkortelse af ad-

junktforløbet såfremt den nyansattes kompetencer vurderes tilstrækkelige til et kortere forløb. Dispensati-

onen vil fremgå af den individuelle adjunktplan, jf. vejledning til adjunktforløb på EAMV, som findes her: 

K:\EAMV\Ledelse\adjunktforløb. 
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Den uddannelseschef, som har ansvaret for planlægning af adjunktforløb ved EAMV, har et årligt status-

møde med hver enkelt adjunkt i samarbejde med nærmeste chef for at sikre progression i adjunktforløbet 

og evt. justere adjunktplanen. 

Den nærmeste chef er ansvarlig for at inddrage adjunktforløbet i den årlige MUS og sikre, at medarbejde-

ren har mulighed for at deltage i de nødvendige aktiviteter for at kunne blive lektorkvalificeret. 

Der afholdes min. et årligt møde med alle adjunktvejledere. Uddannelseschefen med ansvaret for planlæg-

ning af adjunktforløb ved EAMV indkalder og sikrer mødets indhold. Det sikrer en videndeling mellem ad-

junktvejlederne, så adjunktforløb ikke bliver afviklet og vurderet forskelligt fra vejleder til vejleder. Adjunkt-

vejlederens rolle er beskrevet i ”Adjunktplan på EAMV”. 

Indlevering af adjunktanmodningen sker til HR-chefen, som i samråd med den uddannelseschef, som er an-

svarlig for adjunktforløb ved EAMV, udpeger bedømmelsesudvalg. 

Uddannelseschefen med ansvar for adjunktforløb er ansvarlig for at proceduren overholdes. 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen i samarbejde med uddannelseschef med ansvar for adjunktfor-

løb hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny rammekontrakt. 


