Høringssvar ang
gående le
ektorbeke
endtgøre
else
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere ud
dkast til ny bbe‐
kendtgørelsse om lektorkvalificering,, lektorbedø mmelse og docentbedøm
d
mmelse af unn‐
dervisere veed erhvervsaakademier, professionshø
p
øjskoler, Dan
nmarks Medie‐ og Journaa‐
listhøjskole og visse maritime uddan
nnelsesinstittutioner.
Forslaget till ny bekendttgørelse er ud
darbejdet påå baggrund af
a dialog med
d institutioneer‐
ne og lektorrbedømmerfformændene
e med det ønnske at tydelliggøre bedømmelsesgruund‐
laget.
Lektorbekendtgørelsen har været gæ
ældende i noogle år, og på baggrund af
a de indhøstte‐
de erfaringeer bakker Daanske Erhvervvsakademierr om, at beke
endtgørelsen
n skal revideeres.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder dog, at der påå flere områd
der med ford
del kan præccise‐
res yderligeere, da det err erfaringen, at bedømm elsesudvalge
ene fortolker en række foor‐
hold meget forskelligt.
Udover ned
denstående har
h Københavns Erhvervssakademi en
n række kommentarer til
bekendtgørrelsen, som for
f nogles ve
edkommendee uddyber no
ogle af nedenstående puunk‐
ter, og for aandre suppleerer.
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Kriterium b
b) under ”Kriterier ved le
ektorbedømm
melser”
Danske Erhvvervsakadem
mier finder, at
a kriterium B fortsat er uklar
u
og åbne
er rum for sttor
fortolkning.. Det er uhen
nsigtsmæssiggt. En adjunkkt skal opsige
es, hvis anmo
odningen bee‐
dømmes neegativt, og deerfor bør bed
dømmelsesggrundlaget væ
ære helt klarrt og entydigt
gt.
Erhvervsakaademierne har
h eksemple
er på bedømm
melser, hvorr adjunkter ikkke består krrite‐
rium B, ford
di de ikke harr opfyldt alle
e fire områdeer, mens and
dre adjunkter består, selvvom
de kun har aarbejdet med et af områ
åderne i kriteerium B.
Fjernelsen aaf ordet ”båd
de” tydeliggø
ør ikke tiltræ
ækkeligt forto
olkningen af, om alle typeer
af udviklingg nødvendigvvis skal være demonstrerret i en anmo
odning. Det er
e essentielt,, at
den ny form
mulering ikkee fortolkes so
om en skærppelse af kriterium B, og att denne fortoolk‐
ning fremgåår klart.
Vi foreslår d
derfor følgen
nde formulerring under krriterium B: "b
b) adjunkten
n er i stand tiil
selvstændig
gt og innovattivt at arbejd
de med instittutionen udviklingsopgavver, som f.ekss.
udvikling aff erhvervsaka
ademi‐ eller professionsb
p
bachelorudda
annelser, efter‐ og videree‐
uddannelse,
e, erhvervs‐ eller
e
professio
onsudviklingg i praksis elleer forskningssaktiviteter”..
Bilagene til lektoranmo
odninger
Danske Erhvvervsakadem
mier vil foreslå, at det be skrives til, hvvilken status bilag til lekttor‐
anmodningerne har. Vi oplever, at der
d blandt beedømmelsessudvalgene er
e forskellig oop‐
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fattelse af deres status, og om de skal indgå i bedømmelsen. Nogle bilag er obligatoriske, og det bliver der‐
med yderligere bliver uklart, hvilken vægt bilagene skal have, hvis der ikke er krav om, at de indgår i be‐
dømmelsen.
Vurderingen
Det bør præciseres, om en godkendelse sker på baggrund af den samlede anmodning, eller om hver af de
tre kriterier individuelt skal kunne godkendes. Der er meget stor forskel på, hvordan bedømmerudvalgene
vurderer dette, og ansøgerne behandles dermed forskelligt.
Samtale med adjunkten
Danske Erhvervsakademier finder, at en samtale med adjunkten er en god mulighed i særlige tilfælde. Vi
finder det unødvendigt at skærpe til ”helt særlige tilfælde”.
Præcisering af begrebet selvstændig
Det bør præciseres, hvad der menes med ”selvstændigt”, da bedømmerudvalgene fortolker dette forskel‐
ligt. Nogle bedømmerudvalg lægger meget vægt på, at det fremgår tydeligt, hvad adjunkten selv og selv‐
stændigt har gjort. Men i dagligdagen er der ingen adjunkter, der skal arbejde uafhængigt af andre. Forbe‐
redelse og afvikling af undervisning og læring foregår oftest og mere og mere i teams. Lektoropgaverne vil
derfor ikke blive ”selvstændige” i forståelse ”alene” eller ”min indsats”, men mere i forståelsen ”vores sam‐
arbejde”, ”vores forsknings/udviklingsopgaver” eller ”vores pædagogik og didaktik”.
Præcisering af fravigelse af kravene
Nogle bedømmerudvalg tolker, at en fravigelse af underviseropgaver inden for fx efter‐ og videreuddannel‐
se (kriterium A) også betyder, at adjunkten ikke skal arbejde selvstændigt og innovativt med udvikling af
efter‐ og videreuddannelse (kriterium B), mens andre bedømmerudvalg tolker, at de stadig skal arbejde
selvstændigt og innovativt med udvikling af efter‐ og videreuddannelse i kriterium B. Det bør præciseres, at
det er adjunktens ansættelsessted, der vurderer, om der skal ske en fravigelse og dermed også, hvad den
omfatter.
Bedømmernes kompetencer
Med udgangspunkt i de tilbagemeldinger, der kom på lektorårsmødet den 16. november 2017, bør spørgs‐
målene omkring, hvem der er ansvarlige for, at en bedømmer/formand har de rette kompetencer, fremgå
af bekendtgørelsen. Det er og bør være bedømmerens/formændenes ansættelsesinstitution eller ved‐
kommende selv, der skal være ansvarlig for, at de har de rette kompetencer til at indgå i en bedømmelse.
Det er bedømmerens ansættelsesinstitution, der indstiller vedkommende, og sammen med bedøm‐
mer/formand beslutter, hvilke uddannelser de kan bedømme inden for. Det bør derfor ikke være adjunk‐
tens ansættelsesinstitution, der er ansvarlig for, at bedømmer/formand har de rette kompetencer med
mindre der er tale om, at adjunktens ansættelsesinstitution selv vælger en bedømmer uden for Lektor‐ITs
bedømmerkorps. Lektor‐IT er det system erhvervsakademierne og professionshøjskolerne anvender til at
udpege bedømmere.

Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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BILAG 1 – KØBEHAVNS ERHVERVSAKADEMIS HØRINGSSVAR
NY BEKENDTGØRELSE
§5 Stk. 3. Udvalgets 2 øvrige medlemmer skal have kvalifikationer på mindst samme niveau som lektorer
og samlet set have faglig, pædagogisk og erhvervs‐ eller professionsrettede kompetencer samt kompe‐
tencer inden for forsknings‐ og udviklingsaktiviteter inden for det fagområde, som adjunkten hovedsage‐
ligt har arbejdet med i adjunktperioden.
KEAs FORSLAG
§5 Stk. 3. Udvalgets 2 øvrige medlemmer skal have kvalifikationer på mindst samme niveau som lektorer
og samlet set have faglig, pædagogisk og erhvervs‐ eller professionsrettede kompetencer samt kompe‐
tencer inden for forsknings‐ og udviklingsaktiviteter inden for den uddannelse som adjunkten undervi‐
ser på.
KEAs kommentarer
Det er meget vanskeligt at nedsætte et bedømmelsesudvalg med medlemmer, der har kompetencer
inden for det fagområde som adjunkten har arbejdet med i adjunktperioden. En adjunkts faglige område
kan være alt fra at arbejde med frafald, differentieret undervisning til en ny måde at arbejde med speci‐
fikke materialer på. Lektor‐IT er det system erhvervsakademierne og professionshøjskolerne bruger til at
nedsætte bedømmelsesudvalg med. Når bedømmerne indstilles og herefter oprettes i systemet bliver de
bedt om at oplyse, hvilke uddannelser de kan bedømme indenfor. Det er derfor ikke muligt, at vide, hvil‐
ke specifikke fagområder bedømmere har kompetencer inden for.
På KEA er vi bekendt med en klagesag vedrørende et bedømmerudvalgs manglende kompetencer i for‐
hold til adjunktens faglige omdrejningspunkt i anmodningen/adjunktperioden. Sådanne sager kan und‐
gås ved, at bedømmerne ikke skal have specifikke kompetencer inden for et fagområde, men at bedøm‐
merne har kendskab til uddannelsen. Sidstnævnte mener KEA burde være nok til at kunne bedømme en
anmodning.
NY BEKENDTGØRELSE
§5 Stk. 4. Ingen af de 3 medlemmer af bedømmelsesudvalget må være ansat eller være bestyrelsesmed‐
lem ved institutionen.
KEAS FORSLAG
§5 Stk 4. Ingen af de 3 medlemmer af bedømmelsesudvalget må være ansat eller være bestyrelsesmed‐
lem ved adjunktens ansættelsesinstitution.
KEAs kommentarer
KEA vil gerne opfordrer til, at der skrives ansættelsesinstitutionen i stedet for institutionen de steder,
hvor der er tale om ansættelsesinstitutionen for at undgå forvirring.

NY BEKENDTGØRELSE
§5 Stk. 6. Institutionen orienterer adjunkten om udvalgets sammensætning. Adjunkten kan inden for en
frist på 8 kalenderdage komme med en begrundet indsigelse om inhabilitet hos en eller flere af udvalgs‐
medlemmerne.
KEAs kommentarer
KEA er tvivl om, hvordan forståelsen af inhabilitet fortolkes. Betyder inhabilitet alene, at der ikke må
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være en relationen mellem adjunkt og bedømmer? Eller dækker inhabilitet også over fagligheden og om
udvalget har den rette faglighed jf. §5 Stk 3. Derudover er det kun adjunkten, der har mulighed for indsi‐
gelser i forhold til inhabilitet og ikke bedømmerudvalget? Burde det ikke ændres til at begge parter har
mulighed for at komme med indsigelser i forhold til inhabilitet?
Ang. notatet om Opfølgningen på spørgsmål fra lektorformandsmødet den 16. november 2017 (ref.
17/000346‐17) bliver det rejst, om det er bedømmerformanden, der skal sikre niveauet på medlemmer‐
ne af bedømmerudvalget.
Er det en formandsopgave at sikre bedømmelsesudvalgsmedlemmers niveau/ lektorniveau?
Svar fra SIU: Bekendtgørelsen vil i løbet af foråret 2018 blive gennemgået med henblik på at præcisere
eventuelle uklarheder. Dette spørgsmål vil blive behandlet i den forbindelse.
KEA kan ikke se, at der er sket en præcisering i forhold til ovenstående problemstilling i udkast til ny be‐
kendtgørelse. KEA opfordrer til, at det bør være bedømmerens ansættelsesinstitution, der har ansvaret
for, at bedømmeren har det rette faglige niveau, da det dem, der indstiller bedømmerne til Lektor‐IT.
NY BEKENDTGØRELSE
§7 Stk. 2. Ansættelsesinstitutionen videresender inden for 2 uger lektoranmodningen til lektorbedøm‐
melsesudvalget, jf. §5, idet institutionen påser, at alle nødvendige oplysninger er til rådighed for lektor‐
bedømmelsen.
KEAS FORSLAG
§7 Stk. 2. Ansættelsesinstitutionen videresender inden for normalt 2 uger lektoranmodningen til lektor‐
bedømmelsesudvalget, jf. §5, idet ansættelsesinstitutionen påser, at alle nødvendige oplysninger er til
rådighed for lektorbedømmelsen.
KEAs kommentarer
”Normalt” er fjernet foran de 2 uger. KEA vil gerne bibeholde ordet ”normalt”, da der fx kan være ferier
og andet, som gør, at ansættelsesinstitutionen ikke kan videresende lektoranmodningen inden for 2
uger. Lektor‐IT (det system der anvendes ved udpegning af bedømmere) holdt fx lukket i 3 uger i som‐
merferien. Desuden er to uger en meget kort tidsfrist, når adjunkten har otte dage til at komme med en
begrundet indsigelse om inhabilitet samtidig med, at KEA skal indhente accept fra to bedømmere. Ofte
har de udpegede bedømmere ikke tid, og så skal der findes en ny bedømmer, der kan. Og den nye be‐
dømmer skal så i høring hos adjunkten osv.
I §10 står der: Ansættelsesinstitutionen skal hurtigst muligt og senest inden 2 uger efter modtagelsen af
lektoranmodningen sende denne til bedømmerudvalget.
KEA mener ikke, at den samme tidsfrist skal beskrives to gange med forskellige betoninger.
NY BEKENDTGØRELSE
§7 Stk. 3. Har ansættelsesinstitutionen fraveget kravene til adjunktplaner, jf. bekendtgørelse om stil‐
lingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie‐ og Jour‐
nalisthøjskole, og bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser
og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner, skal ansættelsesinstitutio‐
nen vedlægge anmodningen en meddelelse om, hvilke opgaveområder der er fraveget.
KEAs kommentarer
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KEA vil gerne opfordrer til, at der direkte henvises til, hvilke opgaveområder der kan fraviges i stedet for,
at der henvises til en fodnote i bekendtgørelse for stillingsstruktur. Det er meget kompliceret for adjunk‐
terne og os andre at finde rundt i.
I Opfølgning på spørgsmål fra lektorårsmødet den 16. november 2017 stilles der et spørgsmål vedrøren‐
de fravigelsen på side 2.
”Fodnote 3: Er det rigtigt forstået, at institutionen kan fravige undervisningsopgaver, men ikke forsk‐
nings‐ og udviklingsaktiviteter i adjunktplanen, hvis et utilstrækkeligt matchende udbud af hhv. grund‐ og
efter‐ og videreuddannelse konkret og sagligt kan begrundes?
Svar fra SIU: Ja, det er rigtigt forstået. Hvis institutionen fraviger undervisningsopgaver, skal institutionen
sørge for at meddele dette til bedømmelsesudvalget. På institutionens egen sag skal der fremgå en be‐
grundelse for fravigelsen. Denne skal dog ikke medsendes lektoranmodningen.”
KEA er stadig i tvivl om, hvordan fravigelsen skal forstås. Vil det sige, at hvis man fraviger undervisnings‐
opgaver inden for fx efter‐ og videreuddannelse (kriterium A), så skal adjunkten stadigvæk demonstrere,
hvordan han eller hun arbejder selvstændigt og innovativt med institutionens udviklingsopgaver herun‐
der udvikling af efter‐ og videreuddannelse (kriterium B). Så selvom det ikke er muligt at undervise, fordi
der ikke eksisterer et matchende udbud, så skal adjunkten stadig arbejde med udvikling af sådan et ud‐
bud? Alt efter hvad der er korrekt, må dette gerne tydeliggøres.
KEA anbefaler, at en fravigelse gælder både i kriterium A og B.
I besvarelsen af spørgsmålet skriver SIU, at der på institutionens egen sag skal fremgå en begrundelse for
fravigelse. Denne skal dog ikke medsendes lektoranmodningen. Dette krav fremgår ikke af den nye be‐
kendtgørelse.

NY BEKENDTGØRELSE
§7 Stk. 4. Anmodningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk og må have et omfang på maksimalt 40
normalsider.
KEAS FORSLAG
§7 Stk. 4. Anmodningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk og må have et omfang på maksimalt 40
normalsider svarende til 2400 anslag pr. side.
KEAs kommentarer
KEA vil gerne have tilføjet, hvad omfanget af en normalside svarer til, så det ikke bliver et fortolknings‐
spørgsmål. KEA foreslår 2400 anslag pr. normalside.
NY BEKENDTGØRELSE
§10. Ansættelsesinstitutionen skal hurtigst muligt og senest inden 2 uger efter modtagelsen af lektoran‐
modningen sende denne til bedømmerudvalget.
KEAs kommentarer
Se KEAs besvarelse til §7, stk. 2

NY BEKENDTGØRELSE
§10 Stk. 2 Senest 2 måneder og 2 uger efter, at ansættelsesinstitutionen har modtaget adjunktens an‐
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modning om lektorbedømmelse, afgiver udvalget et skriftligt og begrundet bedømmelsesudkast til ad‐
junkten. Har udvalget som grundlag for sin bedømmelse inddraget andet materiale end det af adjunkten
fremsendte, jf. § 8, stk. 3, skal adjunkten gøres bekendt hermed. Adjunkten kan inden for en frist på 8
kalenderdage fra modtagelsen af udkastet afgive en udtalelse til udvalget vedrørende faktuelle fejl mel‐
lem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsesudkastet.
og
§10 Stk. 5 Senest 3 måneder efter, at institutionen har modtaget anmodningen om lektorbedømmelse,
afgiver udvalget resultatet af bedømmelsen til adjunkten og ansættelsesinstitutionen.
KEAs kommentarer
I Opfølgning på spørgsmål fra lektorårsmødet den 16. november 2017 anmodes der om en præcisering af
§10, stk. 1 på side 3.
”Det bør præciseres, at tidsfristen først løber, når lektorbedømmelsesudvalget modtager lektoranmod‐
ningen”. SIU henviste til at bekendtgørelserne i løbet af foråret 2018 vil blive gennemgået med henblik
på at præcisere eventuelle uklarheder.
Denne præcisering har SIU ikke efterkommet i den nye bekendtgørelse jf. §10, stk. 2 og stk.5.
Dette har været et ønske fra formændene.
KEA har ikke en holdning til om tidsfristen skal sættes ud fra, når ansættelsesinstitutionen modtager
lektoranmodningen, eller når bedømmerudvalget modtager lektoranmodningen.
NY BEKENDTGØRELSE
Kriterier ved lektorbedømmelse, jf. § 9
Lektorbedømmelsesudvalget skal ved bedømmelsen vurdere, om adjunkten besidder de kompetencer
inden for undervisning og forsknings‐ og udviklingsaktiviteter, der er forudsat i stillingsstrukturen for at
kunne varetage en stilling som lektor.
KEAs kommentarer
Der mangler en overskrift, så man kan se, at det er bilag 1, det drejer sig om. Der henvises til bilag 1 flere
gange inden i udkast til ny bekendtgørelse, fx §8 Stk 2 og §9.
NY BEKENDTGØRELSE
Kriterier ved lektorbedømmelse, jf. § 9
b) adjunkten er i stand til selvstændigt og innovativt at arbejde med institutionens udviklingsopgaver,
herunder udvikling af erhvervsakademi‐ eller professionsbacheloruddannelser, efter‐ og videreuddannel‐
se, erhvervs‐ eller professionsudvikling i praksis, samt forsknings‐ og udviklingsaktiviteter, og
KEAs FORSLAG
b) adjunkten er i stand til selvstændigt og innovativt at arbejde med institutionens udviklingsopgaver, fx
udvikling af erhvervsakademi‐ eller professionsbacheloruddannelser, efter‐ og videreuddannelse eller
erhvervs‐ eller professionsudvikling i praksis. Adjunkten skal ligeledes arbejde selvstændigt og innova‐
tivt med forsknings‐ og udviklingsaktiviteter (indsæt fodnote til fortolkningen af forsknings‐ og udvik‐
lingsaktiviteter fra bekendtgørelse om stillingsstruktur), og
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KEAs kommentarer
Adjunkten skal arbejde med institutionens udviklingsopgaver, herunder 1) udvikling af erhvervsakademi‐
eller professionsbacheloruddannelser, 2) udvikling af efter‐ og videreuddannelse, 3) erhvervs‐ eller pro‐
fessionsudvikling i praksis, samt 4) forsknings‐ og udviklingsaktiviteter,
Hvordan skal kriterium B forstås? Skal adjunkten arbejde innovativt og selvstændigt med alle fire områ‐
der, det vil sige, at der i lektoranmodningen skal beskrives, dokumenteres og reflekteres ved områderne
1,2,3 og 4?
Hvis dette er den korrekte fortolkning, vil KEA gerne understrege, at det vil blive meget svært for adjunk‐
ten at komme i dybden med udvikling af alle fire områder i forhold til anmodningens omfang, når stil‐
lingsstrukturen påpeger, at de tre hovedområder* hver udgør mindst en fjerdedel af arbejdsopgaverne.
Kriterium B skal præciseres, da det er adjunkternes ansættelsesgrundlag. Bedømmere og adjunkter må
ikke være i tvivl om, hvorvidt alle områder skal demonstreres i lektoranmodningen eller ej.
I de bedømmelser KEA modtager er der ingen konsekvent linje i forhold til om adjunkten skal have arbej‐
det med det hele eller adjunkten har valgt et område ud. På KEA har vi erfaringer med adjunkter, der
ikke har bestået kriterium B, fordi de ikke har beskæftiget sig med det hele, og vi har adjunkter, der er
bestået ved kun at have beskæftiget sig med ét område. KEA finder det meget problematisk, at der er så
stor variation i bedømmelserne og dermed tolkningen af kriterium B blandt bedømmere og formænd.
KEA vil gerne opfordrer til, at der indsættes en fodnote ved forsknings‐ og udviklingsaktiviteter, som be‐
skriver, hvordan dette begreb skal forstås jf. bekendtgørelsen om stillingsstruktur fodnote 2.
* De tre hovedområder fra Bekendtgørelse om stillingsstruktur
1) Undervisningsopgaver ved erhvervsakademi‐ og professionsbacheloruddannelser,
2) undervisningsopgaver ved efter‐ og videreuddannelse og
3) forsknings‐ og udviklingsaktiviteter.
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