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Kompetencer, ansvar og opgaver for videnskabelige
medarbejdere ved forsvarsakademiet

Det er Forsvarsakademiets mål at levere
forskning af højeste internationale kvalitet
og at forskningen gør mest mulig gavn i
Forsvaret specifikt og i samfundet mere
generelt.

Forskningen,

som

akademiet leverer, har effekt

Forsvarsvia en lang

række forskellige aktiviteter og kanaler fra publicering, undervisning til myndighedsbetjening og rådgivning.
Forsvarsakademiets

meritering

af

videnskabelige stillinger skal rumme et
bredt spektrum af forskeres arbejde og
kvalifikationer.
For at skabe en tydelig og dækkende
meriteringsstruktur har Forsvarsakademiet
udarbejdet kriterier, som videnskabelige
medarbejdere og ledere kan bruge i rekrutteringspraksis og karriereudvikling.
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Kompetencer, ansvar og opgaver for videnskabelige
medarbejdere ved forsvarsakademiet / 2020

Forskning
PH.D. STUDERENDE

POSTDOC

ADJUNKT

Evne til at bidrage selvstændigt og originalt til FAK’s forskningsområder

Har skrevet en god ph.d.
afhandling relateret til FAK’s
forskningsområder

Har skrevet en god ph.d.
afhandling relateret til FAK’s
forskningsområder

Potentiale for international og
national videnskabelig publicering

Erfaring med national og
gerne international videnskabelig publicering på baggrund
af ph.d. evt. derudover

Erfaring med international og
national videnskabelig publicering på baggrund af ph.d.
og evt. derudover

I samarbejde med FAK institutter udarbejdes en ambitiøs
plan for postdoc forskning inden for FAK’s forskningsområder

I
samarbejde
med
FAK
institutter udarbejdes en ambitiøs adjunktplan for fremtidig forskning og udvikling i
FAK regi og evt. derudover

Erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk

Erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk

Erfaring med forskningsformidling ved nationale og internationale konferencer

Erfaring med forskningsformidling ved nationale og internationale konferencer

Vilje til at deltage i nationale
og internationale forskningsnetværk

LEKTOR
forsknings-

Evne til at udvikle et for FAK
vigtigt fagområde

En forskningsprofil relateret
til position på FAK samt FAK
forskningsområder

Evne til at opbygge et akademisk miljø generelt og mere specifikt understøtte junior
forskere

Dokumenterede
færdigheder

Videnskabelig produktion og
publikation gennemført efter
og udover ph.d. afhandling
I
samarbejde
med
FAK
institutter
udarbejdes
en
stærk, spændende og overbevisende plan for fremtidig
forskning og udvikling i FAK
regi og derudover
Erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk
Erfaring med forskningsformidling ved nationale og internationale konferencer
Deltagelse i nationale eller
internationale forskningsprojekter og/el. samarbejder
Erfaring som videnskabelig
reviewer og gerne redaktør
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PROFESSOR

Distinkt videnskabelig produktion inden for et af FAKs
forskningsområder
’Track record’ af videnskabelige publikationer i internationale fagfællesbedømte tidskrifter og evt. bøger
Erfaring som videnskabelig
reviewer og redaktørarbejde
- evne til og erfaring med
ph.d., postdoc, adjunkt og /
eller lektorbedømmelses-arbejde
Forskningsledelseserfaring
(på ph.d., forskningsgruppe
og/eller institutniveau)
Et stærkt netværk blandt
forskere og gerne praktikere
på området

Kompetencer, ansvar og opgaver for videnskabelige
medarbejdere ved forsvarsakademiet / 2020

Undervisning
PH.D. STUDERENDE

POSTDOC

ADJUNKT

LEKTOR

PROFESSOR

Evne til at undervise, vejlede
og varetage undervisningsrelaterede opgaver

Evne til at undervise, vejlede
og varetage undervisningsrelaterede opgaver (gerne på
både bachelor og masterniveau og på baggrund af
forskning)

Evne til og gerne erfaring
med at undervise, vejlede og
varetage undervisningsrelaterede opgaver på både
bachelor og masterniveau (på
baggrund af forskning)

Dokumenteret, solid og
relevant undervisningserfaring og portefølje (inkl.
vejledning, eksaminer og
gode evalueringer)
- afsluttet adjunkt pædagogikum eller ’didaktik og læreprocesser’ kursus på FAK (el.
evt. tilsvarende)

Dokumenteret undervisningserfaring og portefølje af høj
kvalitet på kurser (bachelor,
master, ph.d. og evt. executive niveau) af relevans for
FAK

Erfaring med fagudvikling,
herunder planlægning og
administration af fag
Evne til vejledning på ph.d.,
postdoc og adjunktnivaeu

Erfaring med fagudvikling,
herunder planlægning og
administration af fag
Vilje til at videreudvikle
pædagogiske tilgange til FAK
undervisning
Evne til og gerne erfaring
med vellykket vejledning af
ph.d.er og adjunkter

Organisatorisk bidrag
PH.D. STUDERENDE

POSTDOC

ADJUNKT

Sociale færdigheder i relation
til interne og eksterne kolleger, studerende og partnere

Sociale færdigheder i relation
til interne og eksterne kolleger, studerende og partnere

Sociale færdigheder i relation
til interne og eksterne
kolleger, studerende og
partnere

Sociale færdigheder og
ansvarstagen i relation til
interne og eksterne kolleger,
studerende og partnere

Sociale færdigheder og
ansvarstagen i relation til
interne og eksterne kolleger,
studerende og partnere

Interesse for og erfaring med
at indgå i dialog med institutledelsen om udvikling af
institutternes forskningsindsatser

Interesse for og erfaring med
at planlægge og udvikle
institut og/eller fakultetsaktiviteter (møder, seminarer, etc.)

Potentiale som mentor for
ph.d. studerende

Potentiale som mentor for
postdocs, adjunkter og ’nye
forskere’

Substantiel erfaring med at
lede, planlægge og udvikle
institut og/eller fakultetsaktiviteter (task forces, key
aktiviteter, møder, seminarer, el.l.)

Potentiale som mentor for
ph.d. studerende

LEKTOR

PROFESSOR

Erfaring med mentoring af
forskere på forskellige
niveauer
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Samfundsmæssig outreach
PH.D. STUDERENDE

POSTDOC

ADJUNKT

Evne til at formidle forskningsplaner, -ideer og
resultater internt på FAK
samt til Forsvaret generelt,
eksterne interessenter og
medier

Evne til at formidle forskningsplaner, -ideer og
resultater internt på FAK
samt til Forsvaret generelt,
eksterne interessenter og
medier

Evne til at formidle forskningsplaner, -ideer og
resultater internt på FAK
samt til Forsvaret generelt,
eksterne interessenter og
medier

Potentiale til myndighedsbetjening (hvis relevant)

Potentiale til myndighedsbetjening (hvis relevant)

Evne til myndighedsbetjening
(hvis relevant)

LEKTOR
Demonstreret evne til engagement i Forsvarets og
samfundets udfordringer
Evne til at kommunikere og
samarbejde med interessenter og beslutningstagere
Samfundsmæssig formidlingserfaring (medier, offentlige møder, myndigheder,
el.l.) gerne på baggrund af
egen forskning
Evne til myndighedsbetjening
(hvis relevant)

PROFESSOR
Evne til at udvikle og skabe
synergi mellem samfundsmæssig relevans, anvendelsesorienteret forskning og
undervisning
Evne til engagement i Forsvarets og samfundets udfordringer
Evne til at kommunikere og
samarbejde med interessenter og beslutningstagere
Samfundsmæssig formidlingserfaring (medier, offentlige møder, myndigheder el.l.)
på baggrund af egen forskning
Evne til myndighedsbetjening
(hvis relevant)

Ekstern finansiering
PH.D. STUDERENDE
Evne til at søge ekstern
finansiering til PhD (hvis
eksternt finansieret)
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POSTDOC
Evne til at søge ekstern
finansiering til Postdoc (hvis
eksternt finansieret)

ADJUNKT
Potentiale til at søge ekstern
finansiering til forskning
og/eller udvikling

LEKTOR
Evne til at søge ekstern
finansiering til forskning
og/eller udvikling

PROFESSOR
Dokumenteret evne til at
indhente ekstern finansiering
til forskningssamarbejde og
projekter, inkl. ph.d.er inden
for FAK’s forskningsområder

Ansvar og opgaver

Kompetencer, ansvar og opgaver for videnskabelige
medarbejdere ved forsvarsakademiet / 2020

Forskning
PH.D. STUDERENDE
Designe og gennemføre et
ph.d.-projekt i samarbejde
med ph.d. skole og FAK
Fuldføre relevante ph.d.
kurser
Deltage aktivt i relevante
akademiske events i regi af
universitetet og FAK Forskningsnetværk
Deltagelse i nationale og
internationale forskningsnetværk
Forskningsformidling ved
nationale og gerne internationale konferencer

POSTDOC
Designe og gennemføre et
postdoc-projekt
Præsentere forskning på
relevante akademiske
internationale og nationale
seminarer/konferencer
Publicere forskning i internationale, fagfællebedømte
tidsskrifter, antologier og/eller
egen bog
Opsøge nationalt og/eller
internationalt forskningsnetværk
Indgå aktivt i FAK fakultet
samt institutspecifikke
akademiske events

ADJUNKT
Designe og gennemføre
forskningsprojekt(er) jf.
adjunktplanen
Præsentere forskning på
relevante akademiske
internationale og nationale
seminarer/konferencer
Publicere forskning i internationale, fagfællebedømte
tidsskrifter, antologier og/eller
egen bog
Opsøge nationalt og/eller
internationalt forskningssamarbejde
Indgå aktivt i FAK fakultet –
og hjælpe med at planlægge
og afholde institutspecifikke
akademiske events

LEKTOR

PROFESSOR

Designe og gennemføre
forskning relateret til stillingen, gerne i samarbejde med
andre

Designe og gennemføre
internationalt forankrede
forskningsprojekter inden for
professorat området

Opbygge viden om de udfordringer og evt. løsninger, der
er på et eller flere forsvars- og
sikkerhedsområder i relation
til eget forskningsfelt

Opbygge og konsolidere viden
om de udfordringer og evt.
løsninger, der er på et eller
flere forsvars- og sikkerhedsområder i relation til professoratet

Formidle forskning på
konferencer – og deltage i
konference- og workshopplanlægning
Peer-review og editorial arbejde
Arrangere institut og FAK relevante events
Vejlede ph.d. studerende (hvis
muligt)
Deltage i bedømmelsesarbejde
Opbygge forskningsnetværk
på og udenfor FAK
Engagere sig i forskningsledelse på institut- og FAK
niveau

Fortsat formidle forskning på
konferencer – og deltage i
konference- og workshop
planlægning
Peer-review og editorial arbejde
Arrangere institut og FAK
relevante events
Rekruttere og vejlede (potentielle) ph.d. studerende og
evt. postdocs
Deltage i bedømmelsesarbejde
Opbygge netværk på og udenfor FAK
Indgå aktivt i FAK forskningsstrategisk arbejde samt FAK
Forskningsnetværk
Bedrive forskningsledelse på
institut- og FAK niveau
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Undervisning
PH.D. STUDERENDE

POSTDOC

ADJUNKT

Undervise og vejlede både på
universitetet og FAK

Undervise og vejlede på FAK
kurser

Undervise og vejlede på FAK
kurser

Fuldføre pædagogiske kurser

Tage pædagogiske kurser

Deltage i instituttets undervisningsadministration
Tage pædagogiske kurser

LEKTOR

PROFESSOR

Undervise, udvikle og
administrere fag indenfor
FAK/instituttets undervisningsportefølje

Undervise, udvikle og
administrere fag indenfor
FAK/instituttets undervisningsportefølje

Vejlede og understøtte
kollegaers forsknings- og
undervisningsudvikling

Vejlede og understøtte
kollegaers forsknings-, undervisnings- og karriereudvikling

Deltage i udvikling af FAK
undervisningsportefølje

Ledelse i udvikling af FAK
undervisningsportefølje

Organisatorisk bidrag
PH.D. STUDERENDE

POSTDOC

ADJUNKT

LEKTOR

PROFESSOR

Være en god kollega i forhold
til medstuderende og andre
kollegaer

Være en god kollega i forhold
til medstuderende og andre
kollegaer

Være en god kollega i forhold
til studerende og kollegaer

Være en god kollega i forhold
til studerende og kollegaer

Være synlig og tilstede på
FAK, dvs. deltage i møder,
seminarer og netværk

Være synlig og tilstede på
FAK, dvs. deltage i møder,
seminarer og netværk

Være synlig og tilstede på
FAK, dvs. deltage i møder,
seminarer og netværk

Deltage i og organisere
relevante institut og FAK
aktiviteter

Være en god kollega i forhold
til studerende og kollegaer og
ledere

Evt. agere mentor for ph.d.
ansøger(e)

Evt. agere mentor for ph.d.
ansøger(e)

Deltage i planlægning af
institut og FAK aktiviteter

Indgå i instituttets strategiske udvikling

Agere mentor for ph.d.(er)

Agere mentor for ph.d.er,
postdocs, adjunkter og/el.
’nye forskere’

Deltage i og organisere relevante institut og FAK
aktiviteter
Indgå i instituttets og FAK
fakultet strategiske udvikling
Indgå i forsknings- og
udviklingssamarbejde
Vejlede og støtte kolleger på
alle niveauer
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Samfundsmæssig outreach
PH.D. STUDERENDE

POSTDOC

ADJUNKT

LEKTOR

PROFESSOR

Formidle forskningsprojekt,
ideer og resultater til relevant
publikum i og udenfor Forsvaret

Formidle forskningsprojekt, ideer og resultater til relevant
publikum i og udenfor Forsvaret

Formidle forskningsprojekt, ideer og resultater til relevant
publikum i og udenfor Forsvaret

Formidle egen forskning og
resultater til Forsvaret og
relevante interessenter og
beslutningstagere

Formidle egen forskning og
resultater til Forsvaret og
relevante interessenter og
beslutningstagere

Myndighedsbetjening (hvis
relevant)

Deltage i rådgivende
funktioner og myndighedsbetjening (hvis relevant)

Deltage i rådgivende
funktioner og myndighedsbetjening (hvis relevant)

Deltage i rådgivende funktioner som task forces eller
Political Advisor og anden
myndighedsbetjening (hvis
relevant)

Deltage i rådgivende funktioner som task forces eller
Political Advisor og anden
myndighedsbetjening (hvis
relevant)
Bibeholde vedvarende dialog
med interessenter og beslutningstagere om, hvordan
man kan udvikle Forsvaret og
FAK

Ekstern finansiering
PH.D. STUDERENDE
Ansøge om rejse- eller andre
forskningsrelaterede legater
(hvis relevant)

POSTDOC
Ansøge om forskningsmidler
eller legater (hvis relevant)

ADJUNKT
Ansøge om forskningsmidler
eller legater (hvis relevant)

LEKTOR

PROFESSOR

Interesse i og erfaringsindsamling mht. hjemtagning
af midler til forskning inden
for eget forskningsområde

Dele erfaring med hjemtagning af midler til forskning
inden for eget forskningsområde og agere forskningsleder heri

Understøtte kollegaers
fondansøgningsprocesser
Deltage i evt. relevant
udvalgs og board arbejde
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Understøtte kollegaers
fondansøgningsprocesser
Deltage aktivt i FAK policy
making på fondsområdet
samt behandling af interne’
/eksterne fondsansøgninger

Kompetencer, ansvar og opgaver for videnskabelige
medarbejdere ved forsvarsakademiet / 2020

Det overblik, tabellerne i denne folder præsenterer, har til formål at give både nuværende og
potentielle akademiske ansatte ved Forsvarsakademiet en håndbog og et inspirationskatalog til den forventningsafstemning, ansatte
skal have med deres respektive chef.
Tabellerne er opbygget således, at man som
ansat ved Forsvarsakademiet kan benytte dem
som guideline for både ønsket og forventet
karriereudviklings-forløb

med

dertilhørende

ansvar og op-gaver, og at man som potentiel
akademisk ansat ved Forsvarsakademiet kan
opnå et konkretiseret indblik i, hvilke adgangskriterier Forsvarsakademiet opstiller.
Tabellernes målsætninger er formuleret som
guidende retningslinjer og er dermed åbne for
case by case forhandlinger med nærværende
chef.
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