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Afslutning af ph.d.-studerende 
– både fuldførte og afbrudte/ej startede 
Inden afslutning af den ph.d.-studerende påbegyndes, skal planen og alle anmodninger lukkes med 
opgaveopdatering. Planer og anmodninger arkiveres ved nedlukning af den ph.d.-studerende. Efter planer, 
anmodninger og studerende er lukket ned, befinder de sig på arkiv. 
 
Opgaverne vil ellers forstyrre i opgaveoversigter, og det er vanskeligt efterfølgende at finde den tilhørende 
plan/anmodning. Oftest vil det alene være Defence: Submit dessertation , der kræver lukning. 
 
Hvis der er sket en fejl, kan den ph.d.-studerende hentes frem igen ved under fanebladet Status at vælge 
Hent i Arkiv-rubrikken. Tilsvarende for planen og eventuelle anmodninger, der skal genåbnes. Da alle 
workflow er afsluttede, bliver man ved den studerende, planen og genåbnede anmodninger nødt til at 
starte et nyt workflow og lave en workflow afvigelse til den korrekte status og tilhørende lokation. 
 

Afslutning af ph.d.-studerende, der har fået tildelt sin ph.d.-grad (adm) 
 
Medarbejderfanebladet: 
 
Tjek, at alle data er korrekte, herunder titel på projekt mv.  
 
Enrolment end date:  Dato for udløb af studieforløb (inklusiv forlængelser) 

Hvis første aflevering er inden udløb af studieforløbet, da ændres  
Enrollment end til denne dato. 
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Under Study conclusion udfyldes alle relevante felter: 

 

 

Defence status: Passed 

Termination type: Conferment 

Termination date: Den dato der angives af Akademisk råd for tildeling af ph.d.-graden. Datoen 
må ikke sættes ud i fremtiden. 

 
Hvis der er tale om en ph.d.-studerende, der tidligere er aborted, da der ikke var en forventning om, at 
han/hun ville aflevere en afhandling, da udfyldes Medarbejderfanebladet som følgende: 
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Tjek, at alle data er korrekte, herunder titel på projekt mv.  
 
Enrolment end date:  Dato for udløb af studieforløb (inklusiv forlængelser). Datoen ændres ikke ved 

aflevering af afhandling. 
 

 

Defence status: Passed 

Termination type2: Conferment 

Termination date2: Den dato der angives af Akademisk råd for tildeling af ph.d.-graden. Datoen 
må ikke sættes ud i fremtiden 

Bemærk, at der ikke ændres ved de tidligere udfyldte Termination type og Termination date.  

Hver gang, der er behov for en genindlevering af en afhandling, skal en ny Termination type (2, 3, 4 eller 5) 
og Termination date (2, 3, 4 eller 5) udfyldes. Termination type er i så tilfælde aborted, og Termination 
date er den dag, det besluttes, at der skal ske en genindlevering af afhandlingen. 
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Planfanebladet: 

- Sørg for at alle planelementer står som completed. 
- Under Profilfanen under Stage ændres status på Kind til final, hvis flowet ikke er kørt helt 

igennem: 
 

 
 

Under opgaverfanen vælges opgaveopdatering. Hvis det ikke i første omgang er muligt at vælge 
Completed, køres workflowet igennem, indtil Completed statussen er tilgængelig (se evt. plan workflowet 
på http://psys.au.dk/vejledninger/arbejdsbeskrivelserworkflows/ ). Lokation ved opgaveopdatering skal stå 
på admin. 

Læg mærke til om workflow completed vinges af. Når planen er færdiggjort bliver den arkiveret og kan ikke 
længere ses i oversigten, men kan ses i Plan Archive.  

 

Anmodningerfanebladet: 
Alle anmodninger skal være færdigbehandlede og have en Outcome decision, der er enten Accept eller 
Reject.  Status på alle anmodninger opdateres til enten Accepted, Rejected eller Processed 
(anmodningerne forsvinder fra oversigten, men kan ses i anmodningsarkivet). 
 

Scan beviset ind og læg under anmodningen Dissertation submission, dokumenter. 

Hvis afhandlingen ikke er fremsendt elektronisk, da skal den uploades på samme anmodning, under profil, 
regarding document 1. 
 
Selvbetjeningsfanebladet: 
Den ph.d.-studerendes adgang til studenterportalen fjernes ved at trykke fjern konto. 
 
Opgavefanebladet: 
Der vælges opgaveopdatering, og status ændres til Graduated. 

 
Statusfanebladet: 
Tjek at der er krydset af i succesful, inden der trykkes på knappen arkiv. 

  

http://psys.au.dk/vejledninger/arbejdsbeskrivelserworkflows/
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Afslutning af en studerende der er startet, men stopper før modtagelse af 
ph.d.-grad (adm) 
Medarbejderfanebladet: 
Tjek, at alle data er korrekte 
Enrolment end date:  Dato for afbrudt studie. Datoen er den samme som Termination date (jf. 

nedenstående) og må ikke sættes ud i fremtiden. 
 

Under Study conclusion udfyldes de relevante felter: 
 

 
 
 

Termination type:  Abortion – kan både skyldes, at den ph.d.-studerende har ønsket en 
udskrivning fra ph.d.-forløbet, eller at ph.d.-skolen vurderer, at en afhandling 
ikke indleveres. 

Termination date:  Dato for beslutning om udskrivning af den ph.d.-studerende fra et ph.d..-
forløb. Datoen må ikke sættes ud i fremtiden. 

 
Planfanebladet: 

- De planelementer, der endnu ikke står som completed, sættes til at være discarded 
- Under opgaver vælges opgaveopdatering., og der vælges Aborted. Lokation ved 

opgaveopdatering skal stå på admin. 
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Anmodningerfanebladet: 

Alle anmodninger skal have Outcome decision, der enten er Accept eller Reject. 
Status på alle anmodninger opdateres til enten Accepted, Rejected eller Processed. 

 
Selvbetjeningsfanebladet: 
Den ph.d.-studerendes adgang til studenterportalen fjernes denne ved at trykke fjern konto. 
 
Opgavefanebladet: 
Der vælges opgaveopdatering, og status ændres til Aborted. 

Læg mærke til om workflow completed vinges af. Hvis det ikke sker automatisk, gør det da manuelt, inden 
der trykkes gem. Der popper en box op, hvor man skal vælge Reason unsuccessful. Vælg den passende 
sætning. Disse kan bruges til at lave statistik på, hvorfor de studerende afbryder deres studium. 

 
Statusfanebladet: 
Der skal være krydset af i Unsuccesfull. Herefter trykkes på knappen arkiv. Hvis der er sket en fejl, kan 
medarbejderen hentes frem igen ved under fanebladet Status at vælge Hent i Arkiv-rubrikken. På 
statusfanebladet vælges Reason unsuccessful og der afkrydses ved Unsuccesful, inden der trykkes Gem. 

 
Afslutning af en studerende der ikke er startet (adm) 
Afslutning af en ph.d.-studerende, der har accepteret en indskrivning, men aldrig er startet. Det er kun 
relevant, hvis den studerende har accepteret tilbuddet og er vippet over i Talent. 
 
Medarbejderfanebladet: 
Tjek, at alle data er korrekte. 
 
Enrolment end date:  Er den samme som Enrolment start date 
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Under Study conclusion udfyldes relevante felter: 
 

 
 

Termination type:  Administrative 
Termination date:  Dato for enrollment start 
 
Planfanebladet: 
Evt. oprettet plan slettes via planens status faneblad. 
 
Anmodningerfanebladet: 
Alle anmodninger skal have Outcome decision, der enten er  Accept eller Reject. 
 
Status på alle anmodninger opdateres til enten Accepted, Rejected eller Processed. 
 
Opgavefanebladet: 
Næste status:   Aborted (lokation ændres ikke) – hvorved der fremkommer: Reason 

unsuccessful: Relevant grund  
 
Statusfanebladet: 
Den studerende kan nu findes under Medarbejder Arkiv og har afkrydset feltet Unsuccesful med angivelse 
af grund. Fejlarkiverede håndteres som afbrudte. 
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