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Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser
Baggrund
”Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser” er en del af Aalborg Universitets samlede
kvalitetssikringssystem.
”Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet” definerer sammen med ”Organisering
af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet” de overordnede rammer for arbejdet med
kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår otte kvalitetsområder,
som universitetets uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra dels via periodiske evalueringer
(selvevalueringer) og efterfølgende handlingsplaner, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af
en række procedurer inden for hvert af disse kvalitetsområder. Se det samlede kvalitetssikringssystem på
hjemmesiden www.kvalitetssikring.aau.dk
Nærværende ”Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser” er en del af universitetets løbende
monitorering inden for kvalitetsområdet ”Forskningsdækning og -miljøer”.
Aalborg Universitet har ifølge universitetsloven til opgave ”at drive forskning og give forskningsbaseret
uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder” samt samarbejde med det
omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde.
Det er universitets opgave at sikre kvalitet på samtlige af disse parametre. Det betyder bl.a., at universitetet
skal uddanne sine kandidater til højeste niveau, og at kandidaterne skal have adgang til den nyeste og mest
opdaterede viden.
Formål
Det er vigtigt for Aalborg Universitet, at de studerende møder de bedste og mest kvalificerede forskere direkte i
undervisningen, og at de studerende modtager opdateret og tidssvarende forskningsbaseret undervisning på
højeste niveau igennem hele deres studie. Nedenstående principper for bemanding af uddannelserne på
Aalborg Universitet skal sikre en relevant og kvalitetsbevist bemanding af universitetets uddannelser på de
enkelte semestre.
Principper for bemanding af uddannelserne


På Aalborg Universitet bidrager alle adjunkter, lektorer og professorer som udgangspunkt til
uddannelsernes videngrundlag ved at undervise og vejlede på universitetets uddannelser. Det gælder
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også de forskere, der hjemtager signifikante eksterne forskningsmidler. Ansættelse som adjunkt, lektor
eller professor omfatter dermed både forskning og uddannelse.


På Aalborg Universitet er der en klar sammenhæng mellem uddannelsernes fagområder og
undervisernes forskningsarbejde, så studerende på alle universitetets uddannelser tilbydes relevant
forskningsbaseret undervisning/vejledning.



På Aalborg Universitets tværfaglige og flerfaglige uddannelser er det enkelte forskningsmiljøs bidrag til
undervisningen hensigtsmæssigt balanceret i forhold til uddannelsens tværfaglige og flerfaglige profil,
jf. uddannelsens studieordning.



På Aalborg Universitet har studerende på alle bachelor-, kandidat- og masteruddannelser god
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mulighed for kontakt til aktive forskere. Anvendelsen af DVIP sker ud fra uddannelsesledelsens
strategiske overvejelser, og DVIP er nøje udvalgt i forhold til uddannelsens genstandsfelt,
erhvervssigte og samlede tilrettelæggelse herunder med særligt fokus på at kunne koble forskning og
den nyeste viden med gældende praksis i det private og offentlige erhvervsliv.



På Aalborg Universitet tilbydes DVIP tilknytning til et eller flere aktive forskningsmiljøer.



På Aalborg Universitet vejledes alle studerende som udgangspunkt af VIP . Alle
bachelorprojektstuderende og specialestuderende skal vejledes af VIP, med mindre der er
tungtvejende faglige grunde til andet.



Studerende på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser undervises eller vejledes dermed af en
diversitet af undervisere, som deltager i eller har kontakt med relevante forskningsmiljøer.
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Ansvar
Fakulteternes prodekaner for uddannelse er ansvarlige for udmøntning og monitorering af Politik for bemanding
af Aalborg Universitets uddannelser på eget fakultet - herunder at udfærdige et udmøntningsnotat af politikken
med udgangspunkt i ovenstående principper.

Revision
”Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser” revideres som minimum hvert tredje år og senest i
november 2020.
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Betegnelserne VIP og DVIP defineres i overensstemmelse med ministeriets definition af kategorierne, jf.
http://dkuni.dk/Statistik/~/media/Files/Statistik/Definitioner/Definitionsmanual%20økonomiske%20nøgletal%202
015.ashx
2

Betegnelserne VIP og DVIP defineres i overensstemmelse med ministeriets definition af kategorierne, jf.
http://dkuni.dk/Statistik/~/media/Files/Statistik/Definitioner/Definitionsmanual%20økonomiske%20nøgletal%202
015.ashx
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