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Meddelelse fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse om mulighed for forlængelse 

af midlertidige ansættelser som følge af forsinkelser opstået i forbin-

delse med covid-19.  

 

I henhold til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære af 28. april 2020 

om aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser som følge af 

forsinkelser opstået i forbindelse med covid-19 (herefter: aftalen) meddeler Styrel-

sen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddan-

nelse følgende:  

 

For de medarbejdere, der er omfattet af ovenstående aftale og nedenstående be-

kendtgørelser og notatet gælder følgende:  

 

Tidsfrister i forbindelse med faglig bedømmelse eller lignende kan forlænges med 

en periode svarende til den, der er aftalt i henhold til aftalens § 2.  

 

Bekendtgørelser og notater:  

  

 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved uni-

versiteter (Bek. nr. 1443 af 11.12.2019).  

 

 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved uni-

versiteter (Bek. Nr. 899 af 1.7.2015).  

 

 Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteter og visse kunstne-

riske uddannelsesinstitutioner (Bek. nr. 1039 af 27.08.2013).  

 

 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakade-

mier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

(Bek. nr. 1065 af 04.07.2016).  

 

 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk videnskabeligt perso-

nale ved Det kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 

Konservering Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Aarhus (Bek. nr. 

962 af 24.08.2015).  

 

 Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademi-

uddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannel-

sesinstitutioner (Bek. nr. 1066 af 04.07.2016). 

 

 Notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsop-

gaver ved sektorforskningsinstitutioner (notat af 06.09.2010).  

 

 Notat om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportinge-

niøruddannelsen (notat af 06.11.1996).  

  
 Notat om stillingsstruktur for navigationsskoler (notat af 06.08.1999).  
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For så vidt angår adjunkter omfattet af bekendtgørelse nr. 1227 af 23.10.2018 om 

lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved 

erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

og visse maritime uddannelsesinstitutioner gælder følgende: Styrelsen for Instituti-

oner og Uddannelsesstøtte har besluttet at dispensere fra § 7, stk. 1, således at 

alle adjunktperioder forlænges svarende til den tid, hvor adjunkten har været 

hjemsendt som følge af COVID-19. 


