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Indledning 

Denne vejledning giver et overblik over sagsbehandlingen fra ansøgningsfristens udløb og indtil 
udsendelse af tilbud og afslag til ansøgere.  

Se mere om workflowet i forhold til sagsbehandling af ansøgningerne i vejledningen 
Workflow/opgaver/e-mails/makroer under afsnittet Workflow/opgave- og stutusopdatering. 

Ansøgere hedder i rekrutteringen Kandidater og ph.d.-opslag hedder Ledige stillinger. 
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Ad hoc-ansøgning 

Under ledige stillinger er der oprettet et eller flere ad hoc-opslag, som skal bruges i de tilfælde, hvor 
en ansøger selv kommer med finansieringen af hele ph.d.-studiet (dvs. enten selv betaler for 
indskrivningen eller har fået et eksternt ph.d.-stipendium).  

I stedet for at indtaste den pågældende ansøgers oplysninger sender man et link til en ad hoc-
ansøgning, så vedkommende ”rigtigt” ind i systemet med alle relevante oplysninger på ansøger. Når 
ansøger har udfyldt ad hoc-ansøgningen, kommer personen ind i rekruttering som enhver anden og 
kan behandles der og efterfølgende vippes til Talent Management. 

Udsend link til Ad hoc-ansøger 

1. Klik på Ledige Stillinger i Rekruttering og herefter på Ad hoc applications:

2. Klik på Ny e-mail efter afsnittet om fuldførte opgaver:
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3. Klik på Admin: Ad hoc application link i rubrikken Skabeloner – ledige stillinger:

4. Klik på Vælg.

5. Skriv e-mail adressen på modtager i Til-feltet og indsæt eventuelt navnet på modtageren efter
Dear. Se mailen igennem og klik på Send via e-mail for at sende mailen:
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Ret ansøgers data og bilag 

Find ansøger/kandidat 

Der er flere forskellige måder at finde frem til en ansøger/kandidat, man har navnet på. Hvilken, der 
er nemmest at bruge, afhænger af, hvor i systemet man befinder sig. Herunder gennemgås de mest 
brugte. 

I disse scenarier søges efter kandidaten Charles Dickens. 

”Søg efter navn:” i venstremenuen 
Søgefeltet afhænger af valgene under Indstillinger for Søg efter navn-feltet: 

1. Indtast navn i Søg efter navn:-feltet i venstremenuen:

2. Klik på Søg og nedenstående resultat kommer frem:
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3. Klik på navnet for at komme ind på ansøgers Oversigts-faneblad:

Her ses de informationer, som ansøger har angivet i ansøgningsformularen. 
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Via Kandidater-menuen  
En anden måde at finde Charles Dickens på er at klikke på Kandidater i menuen til venstre. 

1. Klik på Kandidater-menuen:

2. Indtast navnet i Søge-feltet og klik på Søg:

3. Klik på navnet:

4. Herefter kommer man ind på ansøgers Oversigts-faneblad:
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Via Ledige stillinger 
Hvis man ved, hvilket program Charles Dickens har sendt sin ansøgning til, så er der en tredje måde 
at finde frem til ham på. I dette tilfælde ved man, at han søgte på programmet Test Programme 1. I 
PhD Planneren er Ledige stillinger det samme som opslag, og der er et opslag per program.  

1. Klik på Ledige stillinger i venstremenuen:

2. Herefter kommer listen med alle ikke-arkiverede opslag frem.

3. Klik på opslaget (her 2011 10 Test Programme 1):

4. Herefter kommer man ind på programmets Oversigts-faneblad:
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Her kan man se forskellige informationer omkring opslaget, eksempelvis udløbsdato, ansøgere, 
kontaktpersoner etc. I dette tilfælde er der kun én kandidat, nemlig Charles Dickens. 

5. Klik på det ønskede navn for at komme ind på ansøgers Oversigts-faneblad:
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Ret ansøgers oplysninger 

Hvis en ansøger/kandidat henvender sig, fordi vedkommende er kommet til at skrive noget forkert i 
ansøgningsformularen, har vi som administratorer i systemet mulighed for at rette i oplysningerne på 
Kandidat-fanebladet. 

I dette scenarie har Charles Dickens henvendt sig, fordi han er kommet til at skrive et forkert årstal i 
fødselsdatoen. Det rigtige fødselsårstal skulle være 1970. 

Når man har søgt Charles Dickens frem, kommer man ind på Oversigts-fanebladet. På Oversigts-
fanebladet kan man se oplysninger om kandidaten, men man kan ikke rette i dem. For at rette i en 
kandidats data skal man ind på Kandidat-fanebladet.  

1. Søg personen frem, jf. en af de 3 ovenstående vejledninger.

2. Klik på Kandidat-fanebladet:

3. Ret data og klik på Gem:

I ovenstående er det f.eks. Fødselsdato under afsnittet Personligt. 
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Udskift/tilføj dokument til ansøgning 

På Dokumenter-fanebladet kan man se alle de bilag, som kandidaten har uploadet sammen med 
ansøgningsformularen. Derudover vil man kunne se e-mails, som er sendt til og modtaget fra 
kandidaten samt eventuelt andre formularer, som kandidaten udfylder, hvis vedkommende optages. 

Hvert bilag får automatisk den type, som svarer til navnet på det felt på ansøgningsformularen, som 
bilaget er uploadet under. Projektbeskrivelsen har f.eks. typen Project description:  

Bilag modtaget via e-mail i PhD Planner 
I dette afsnit gennemgås, hvordan man uploader bilag, som en kandidat sender på e-mail til Mailbox 
– ind (ved at svare på kvitteringsmailen).

Når man har læst e-mailen i Mailbox – ind og valgt hvilken kandidat, den skal gemmes på, så ryger e-
mailen automatisk ind på kandidatens Dokument-faneblad, og der er mulighed for at gemme e-
mailens vedhæftede dokumenter direkte fra dette vindue.  

Hvis man gemmer dokumenterne direkte fra dette vindue, skal hvert vedhæftet dokument have en 
kategori fra dropdown-listen. Det en god idé at skrive en kommentar i Dokument-feltet, så man på 
Dokumenter-fanebladet efterfølgende kan se forskel på de nye dokumenter og de dokumenter, som 
ansøgeren selv uploadede. 

Ved at gemme dokumenterne på denne måde kommer der derved til at ligge 2 versioner af det 
samme bilag under Dokumenter-fanebladet (ansøgers oprindelige version og versionen fra mailen). 

1. Klik på ansøgers mail i Mailbox – ind.

Hvis afsenders e-mail adresse er kendt i rekrutteringen, kommer Planner selv med forslag til 
ansøgning/opslag. 
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2. Sæt flueben ud for ansøgningen og klik på Gem i peoplexs:

3. Vælg de rette kategorier fra dropdown-listen under Attachments for hvert af de medsendte bilag
og indtast evt. en besked under Dokument:

4. Ret evt. også datoen under Yderligere oplysninger, hvis den skal passe med dagsdato, hvor
bilaget er gemt i Planner

5. Klik på Gem.
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6. Under Dokumenter-fanebladet ligger der nu tre nye dokumenter (Mail, Motivation og Project
description). De har alle den samme kommentar, som blev tastet i Dokument-feltet:

De oprindelige dokumenter ligger stadig under Dokumenter-fanebladet, så historikken er sikret. For 
at man kan kende forskel på de oprindelige dokumenter og tilsendte dokumenter, er det nødvendigt 
at skrive en kommentar i Dokument-feltet inde på mailen (f.eks. Uploaded, Received on mail, eller 
noget i den stil).  Kommentaren kan ses i Angående-kolonnen (markeret med grøn i ovenstående) på 
Dokumenter-fanebladet. Bemærk, at kommentaren i e-mailen og de to tilsendte dokumenter bliver 
ens. Man kan dog ændre kommentarerne enkeltvis, hvis det ønskes. 

Hvis der er flere dokumenter med samme type, eksempelvis to Project description som ovenfor, vil 
ansøgeren via kvitteringsmailen KUN kunne se ét dokument – nemlig det seneste uploadede 
dokument. 

Det samme gælder i Manager-portalen for programudvalg/fagkyndigt bedømmelsesudvalg og 
skoleudvalg/optagelsesudvalg. Her vil der altid kun være ét dokument af hver type, og det er altid 
det sidst uploadede dokument, der vises. 

Til gengæld vil begge dokumenter blive taget med, når der laves en stor pdf-fil med alle ansøgninger 
og bilag. jf. afsnittet Opret pdf-fil med ansøgningsskema og bilag. 

Bilag gemt på egen computer 
I dette afsnit gennemgås, hvordan man uploader bilag, som man har gemt på sin egen computer. 
Bilaget kan f.eks. være kommet ind via Outlook og gemt i stedet for at sende mailen videre ind i 
Planner. 

Hvis man skal uploade et nyt bilag, skal det gøres fra Dokumenter-fanebladet – på nær hvis det 
drejer sig om CV-et, som man udskifter på Kandidat-fanebladet. 

Der er forskel på, om det er et helt nyt bilag, der skal uploades til ansøgningen, eller om det er et 
bilag, der skal erstatte et dokument, der blev indsendt sammen med ansøgningen.  

Hvis ansøger har glemt at vedlægge et ikke-obligatorisk dokument (de bilag der ikke er markeret med 
* i ansøgningsfaciliteten), kan ph.d.-administrationen uploade det nye bilag via Upload dokument.

Hvis ansøger har vedlagt en forkert version af et bilag, kan ph.d.-administrationen uploade den nye 
version af bilaget for ansøgeren. Hvis historikken skal bevares (så både det oprindelige bilag og de 
nye bilag ligger i Planner) skal det nye bilag uploades via Upload dokument. Hvis bilaget derimod skal 
erstatte det oprindelige bilag gøres det inde på selve bilaget. 
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Upload dokument 
1. Søg ansøger frem og gå ind på Dokumenter-fanebladet.

2. Klik på Upload dokument:

3. Klik på Gennemse og hent filen på computeren:

4. Vælg en Kategori på dropdown-listen under Yderligere oplysninger.

5. Vælg det rette opslag under Ansøgning.

6. Skriv en beskrivelse af bilaget under Dokument.

7. Klik på Gem.

Overskriv eksisterende dokument 
1. Søg ansøger frem og gå ind på Dokumenter-fanebladet.

2. Klik på det bilag, der skal overskrives:
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3. Klik på Gennemse og hent filen på computeren:

4. Klik på Upload.

5. Bemærk at datoen for bilaget ikke har ændret sig, men nu er dig, der er Forfatter af bilaget:

Historik på dokumenter 
For at bevare historikken anbefales det, at man aldrig overskriver gamle dokumenter. Skriv derimod 
en kommentar og angiv datoen, når der uploades nye dokumenter, så der ikke er nogen tvivl om, 
hvor dokumenterne kommer fra. 

Specielt for CV 
CVet ligger i modsætning til de øvrige bilag ikke under Dokumenter-fanebladet men under Kandidat-
fanebladet. 

Når man trykker på Gem-knappen på Kandidat-fanebladet, erstattes det gamle CV med det nye. Det 
er derfor en god idé at gemme en kopi af det gamle CV, inden man udskifter det. Det kan gøres ved 
at trykke på Åbn CV-knappen og gemme det på din egen computer. Derefter kan det uploades under 
Dokumenter-fanebladet som et ”nyt” dokument. Det er dog ikke her, Planner henter oplysningerne 
fra, når det kommer til CV’et. 

1. Søg ansøger frem og gå ind på Kandidat-fanebladet.

2. Klik på Gennemse under afsnittet CV’er:
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3. Hent filen på computeren.

4. Klik på Gem for at gemme ændringen på Kandidat-fanebladet.

Flyt ansøgning til andet program/opslag 

Det kan ske, at en kandidats ansøgning af en eller anden grund er landet på det forkerte 
program/opslag og derfor skal flyttes over på et andet program/opslag.  

1. Søg ansøger frem og gå ind på Ansøgninger-fanebladet.

Her kan man se, hvilket opslag (ledige stillinger) kandidaten har søgt.

2. Klik på Skift ledig stilling for at ændre program/opslag:

3. Vælg det nye program/opslag under kolonnen Ledig stilling og klik på Tillnyt:

Du kan efterfølgende via Ledige stillinger i venstremenuen klikke dig ind på de to opslag og tjekke 
at ansøgningen er flyttet.  
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Fjern ansøgning 

Der sker, at en kandidat ved en fejl er kommet til at sende to ansøgninger, og den ene skal fjernes. 

I stedet for at slette ansøgningen, anbefales det at sætte kandidaten over i status Legal rejected. Dvs. 
at ansøgningen ryger på arkiv, og den figurerer ikke længere i listen over ansøgninger. Når man 
arkiverer ansøgningen fremfor at slette den, har man mulighed for at se ansøgningen igen, hvis det 
skulle vise sig at blive nødvendig.  

1. Søg ansøger frem og gå ind på Opgaver-fanebladet.

2. Klik på Opgaveopdatering:

3. Under Næste status vælges Status: Legal rejected.

Læg mærke til at der automatisk sættes et flueben i Workflow fuldført:

4. Klik på Gem og tilføj.
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Ansøgningens modtagelsesdato 
På enkelte af ph.d.-skolerne evaluerer man kun én ansøgning per ansøger per ansøgningsrunde. Hvis 
en ansøger har indsendt mere end én ansøgning, bliver kun den sidst modtagne ansøgning evalueret. 
Man afviser derfor den først modtagne ansøgning ved at arkivere ansøgningen som Legal rejected.  

I bunden af ansøgers Oversigts-faneblad kan datoen for ansøgningens modtagelse ses. 

Det tidspunkt, der står ved Oprettet af, er tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. I dette 
tilfælde er ansøgningen modtaget den 1. maj 2011, klokken 17:54:06. 
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Løbende kontrol af indkomne ansøgninger 

Med statussen Received, checked er det muligt at tjekke de indkomne ansøgninger løbende, både 
ift. legalitetskontrol samt for fejl i ansøgningsdokumenterne. 

Statussen er en ekstra krølle på workflowet fra staussen Received til statussen Send to assessement: 

Legalitetskontrol 

Indkomne ansøgninger tjekkes for, om de opfylder den enkelte skoles krav (f.eks. sprogkrav) og 
dokumenterne tjekke for fejl.  

Hvis ansøgningen ikke lever op til ph.d.-skolens krav, vælges status Legal rejected.  

Dokumentkontrol 

Brug en anden browser end Internet Explorer, da den godt kan give forkerte svar ved tjek af filer. 

5. Klik på Ledige stillinger i venstremenuen.

6. Klik på det ønskede opslag.

7. Klik på fanebladet Ansøgninger.

8. Klik på Vælg: Alle for at vælge alle indkomne ansøgninger.
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9. Under Handling vælges Udskriv alle i dropdown-listen:

10. Klik på Start

11. Klik på Næste:

Filen med ansøgningsdokumenter udskrives fuldstændig som det gøres, når den til sidst skal 
samles til programudvalget. Husk at det første tjek kun er på filtype og størrelse, ikke om filen 
kan konverteres. Derfor skal filerne printes, for at fejl opdages. 

12. Klik på Print de valgte dokumenter for at tjekke/konvertere de medsendte dokumenter:



Revideret den 16. februar 2017 

Rekruttering – fra modtagelse af ansøgning til udsendelse af tilbud og afslag Side 22 af 77 

13. Tjek om alle obligatoriske bilag er der og om nogle af bilagene evt. fejler (dvs. ikke har et
flueben):

Det er ikke nødvendigt at gemme filen. 

Ret dokumenter med fejl 

Hvis et dokument fejler, skal bilaget kontrolleres og rettes. 

1. Klik på linket Klik for at tilgå dokument.

2. Klik ikonet for pdf-filen for at åbne filen:
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Hvis du ikke kan åbne filen med Adobe Acrobat, så prøv at installere programmet Foxit Reader 
(programmet kan ofte åbne filer, som Adobe Acrobat ikke kan åbne). 

3. Hvis filen kan åbne uden problemer i Foxit Reader, kan den gemmes som en ny pdf-version.

Nogle ansøgere låser dog deres pdf-filer, og her er det nødvendigt at få en ny åben version af
ansøger selv.

4. Klik på File og derefter Print for at printe til Adobe PDF:

5. Klik på Ok.

6. Du bliver nu bedt om at gemme den nye version.

7. Klik på Gem for at gemme filen.
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8. Gå tilbage til Dokument-billedet og klik på Gennemse:

9. Find filen og klik på Åbn.

10. Klik på Upload:

11. Dette skræmbillede kommer frem:

12. Klik på Annuller og gentag punkterne 1-11, hvis der er flere filer med fejl.

13. Kør punkterne under Dokumentkontrol igen for at tjekke filerne en gang til.

Når alle filer med fejl er rettet, skal der laves en Statusopdatering.
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Statusopdatering 

Når eventuelle fejlbehængte filer er rettet, så alle pdf filer bliver konverteret korrekt, ændres status 
på ansøgningerne til Received, checked. 

1. Klik på Vælg: Alle (hvis ansøgerne ikke stadig er markeret).

2. Under Handling vælges Statusopdatering i dropdown-listen:

3. Klik på Start.

4. Vælg statussen Received, checked i dropdown-listen:

5. Klik på Gem.
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6. Ansøgningerne har nu ændret status til Received, checked og kan søges frem under Søg
ansøgninger:

Udsøgning af ansøgninger med status Received 

Når der kommer nye ansøgninger til, frasorteres de allerede kontrollerede filer, og der laves kontrol 
som ovenfor på de resterende.  

1. I rubrikken Søg ansøgninger vælges statussen Received.

2. Klik på Søg.

3. Nu vises kun de ansøgninger, der er i status Received:
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Åbn ansøgning der er ”Legal rejected” 

Hvis en ansøgning ved en fejl er blevet arkiveret med Legal rejected, kan den åbnes igen. Både 
kandidat og ansøgning skal åbnes, ellers kan ansøgningen ikke ses af programudvalget. 

1. Under venstremenuen Kandidater klikkes på Kandidat arkiv.

2. Søg ansøgeren frem og gå ind på ansøgningen.

3. Klik på Status-fanebladet.

4. Klik på Hent for at hente kandidaten frem:

5. Klik på Opgaver-fanebladet.

6. Klik på PhD Application under overskriften Emne:

7. Fjern fluebenet i Fuldført og klik på Gem:
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8. Klik på Opgaveopdatering.

9. Klik på Slet:

10. Klik på Ok:

11. Vælg Status: Received, checked og klik på Gem og tilføj:

12. Klik på Opgaveopdatering.

13. Vælg Status: Send to assessment og klik på Gem og tilføj:

Nu er kandidaten åben, men det er ansøgningen ikke. 

14. Klik på Ansøgninger-fanen.
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15. Klik på Åben + Lukket:

16. Klik på datoen under Ansøgning Dato:

17. Klik på Rediger:
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18. Klik på Hent for at hente ansøgningen frem:

19. Nu er ansøgningen åben igen og klar til programudvalgets bedømmelse:
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Opret pdf-fil med ansøgningsskema og bilag 

PhD Planner kan generere et samlet pdf-dokument med de fleste af oplysningerne fra 
ansøgningsformularen samt vedhæftede bilag. 

De data, som ansøgerne har skrevet i ansøgningsformularen, kan også hentes ud i et excel-ark. I 
excel-arket findes der også et link til ansøgernes bilag. 

Det er valgfrit, hvilke vedhæftninger man ønsker at medtage i pdf-filen. Nogle programudvalg ønsker 
i første omgang kun at se nogle få bilag, hvorefter de f.eks. via excel-arket går ind og ser de øvrige 
bilag, hvis det er nødvendigt. Andre programudvalg ønsker at se alle bilag med det samme, og derfor 
medtages alle bilag i pdf-filen. 

Generer pdf-fil 

Brug ikke Internet Explorer, når du genererer pdf-filer - brug en anden browser (f.eks. Firefox). 

1. Gå ind på opslaget og vælg Ansøgninger-fanebladet.

2. Vælg de kandidater ud, der skal med i pdf-filen.

Hvis man vil udskrive alle kandidaters data, klikker man på Alle på denne side (). Tallet i parentes
er det antal kandidater, der er på stillingen:

3. Under Handling vælges Udskriv alle fra dropdown-listen, og der klikkes på Start:
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4. I popup-vinduet vælges, hvilke vedhæftninger man ønsker at medtage i pdf-filen og om
ansøgningsskemaet skal med:

Som default er alle typer af vedhæftninger valgt. Hvis man kun ønsker udvalgte dokument-typer, 
kan man fjerne alle flueben ved at klikke på Vælg Ingen i bunden af billeder og derefter sætte 
flueben ved dem, man ønsker.  

Forsiden, der som udgangspunkt er valgt, er en side, som indeholder data indtastet af ansøger. 

Kombineres forsiden med skabelonen Standard – (none selected) dannes der for hver ansøger 
en side med ansøgers personlige data (navn, adresse, email og telefonnr.) efterfulgt af 
ansøgerens vedhæftninger.  

Kombineres forsiden med skabelonen Common – Application Cover (PhD app) dannes der en 
samlet indholdsfortegnelse for ansøgningerne samt et detaljeret ansøgningsskema for hver 
ansøger efterfulgt af vedhæftningerne fra ansøgerne. Ved at vælge denne kombination slipper 
du for at indsætte bookmarks i pdf-filen, da de enkelte pinde i indholdsfortegnelsen indeholder 
links til den side, du ønsker at gå til.  

5. Klik på Next.

Der kan gå et stykke tid, før billedet skifter, afhængig af, hvor mange og hvor store filer, der skal
medtages.
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6. Filerne tjekkes i dette billede ikke for evt. fejl men alene om de har den rigtige filtype og
størrelse. Klik på Print de valgte dokumenter for at konvertere til pdf:

Fluebenet ud for hver fil indikerer, at der ikke er fejl i filtype og størrelse. 

PhD Planner skulle helst ikke finde fejl på nuværende tidspunkt, da ansøgningerne allerede er 
blevet tjekket, jf. afsnittet Løbende kontrol af indkomne ansøgninger. Hvis er der nogle filer, der 
enten er for store, har en forkert filtype eller af anden grund ikke bliver godkendt af systemet, 
kan man enten ændre filen eller frasortere den.  

Udskift fil – behold original 
Hvis man vil tilføje en fil skal det IKKE gøres ved at klikke på Klik for at tilgå dokument, da denne 
metode vil overskrives den oprindelige fil. Luk i stedet vinduet, gå tilbage til ansøgeren og upload 
den nye fil under Dokumenter-fanebladet. Og start forfra med at generere pdf-dokumentet.  

Se mere under afsnittet #Udskift/tilføj dokument til ansøgning. 

Udskift fil – overskriv original 
Hvis filen melder fejl i Adobe, men ikke i Foxit Reader, kan man med fordel overskrive den 
oprindelige fil, så der ikke opstår ny fejlmelding. Printes den fra Foxit Reader til en Adobe pdf-fil, er 
det muligt at overskrive den oprindelige fil. Bemærk, at versionerne af dokument er ens. 

Se mere under afsnittet Løbende kontrol af indkomne ansøgninger - Ret dokumenter med fejl. 
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7. Her bliver bilagene konverteret til pdf. Det kan godt tage noget tid, hvis flere ph.d.-
administrationer konverterer ansøgninger på samme tid:

Ovenstående vedr. udskiftning af fil gælder også, hvis konverteringen af pdf-filen fejler. 

Når pdf-filen er genereret, får man muligheden for enten at downloade filen eller gemme den på 
et felt. 

8. Vælg enten Download nu (åbner pdf-filen) eller Gem under felt (gemmer pdf-filen direkte i
Planner):

Hvis filen skal reduceres i størrelsen, eller der skal indsættes bogmærker mv, for at gøre 
navigationen lettere (se afsnittet Håndtering af pdf-filer i Adobe Acrobat), skal filen ikke gemmes 
i PhD Planner på nuværende tidspunkt. 

Gem under felt 
Hvis man klikker Gem under felt, kommer der to dropdown-lister frem, hvor man kan vælge, 
hvilket felt dokumentet skal ligge på og hvilken kategori, dokumentet skal have. 
Klik på Save for at gemme: 



Revideret den 16. februar 2017 

Rekruttering – fra modtagelse af ansøgning til udsendelse af tilbud og afslag Side 35 af 77 

Download nu 
Hvis man derimod klikker på Download nu åbnes der (alt efter browser) endnu et vindue: 

Klik på OK til Save File for at gemme filen. Det vil i nogle browsere se ud som om, at der ikke sker 
noget, selvom filen faktisk gemmes. Hvis der ikke kommer et vindue frem, hvor man kan vælge, 
hvor man vil gemme pdf-filen, er filen automatisk blevet gemt i Downloads-folderen.  

Hvis man ikke ved, hvordan man finder Downloads-folderen, kan man vælge at åbne pdf-filen og 
i stedet gemme filen fra Adobe Acrobat Pro, Adobe Reader eller en anden pdf-viewer, hvor man 
selv kan vælge, hvor man vil gemme filen.  

Omdøb filen, når den gemmes, til et mere sigende navn: 
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Håndtering af pdf-filer i Adobe Acrobat 

Her beskrives, hvordan man gør pdf-dokumentet nemmere at navigere i ved at indsætte sidetal og 
bogmærker/bookmarks (markeringer af bestemte sider i dokumentet). Dette er ikke nødvendigt, hvis 
man vælger at oprette pdf-filen som Common - Application Cover (PhD app), jf. afsnittet Generer 
pdf-fil ovenfor. 

Det beskrives også, hvordan man kan reducere størrelsen på pdf-dokumentet og sende det via e-
mail. 

Indsæt sidetal 
Start med at åbne pdf-dokumentet i Adobe Acrobat Pro. Klik på Document-menuen og vælg Header 
& Footer og så Add: 

Herefter skal man klikke på Insert Page Number-knappen for at indsætte sidetal, hvorefter man 
forneden kan se, hvordan det kommer til at se ud i dokumentet. Ved klik på Page Number and Date 
Format… eller Page Range Options… får man flere muligheder for at formatere sidetallene. Når man 
er tilfreds trykkes OK: 



Revideret den 16. februar 2017 

Rekruttering – fra modtagelse af ansøgning til udsendelse af tilbud og afslag Side 37 af 77 

Indsæt bogmærker/bookmarks 
Bookmarks er markeringer af bestemte sider. Det kan være nyttigt at indsætte bookmarks i pdf-
dokumentet med ansøgernes vedhæftninger. Eksempelvis kan man lave et bookmark til forsiden for 
hver kandidat og navngive bookmarket med kandidatens navn. På den måde kan man via bookmarks 
nemt navigere rundt i dokumentet. 

Man skal bruge Adobe Acrobat Pro til at lave bookmarks: 

1. Åbn pdf-dokumentet i Adobe Acrobat Pro.

2. Fold bookmarks-sidebaren ud ved at klikke på ikonet til venstre i den venstre røde cirkel:

3. Markerer alle de bookmarks (Ctrl + a), som automatisk er blevet generet, men som ikke skal
bruges, og klik herefter på skraldespanden (se figur ovenfor).

4. Lav bookmarks for hver ansøger:
a. Gå op i toppen af dokumentet og skriv Forside (eller cover page hvis sproget i PhD

Planneren er sat til engelsk) i søge-feltet og klik på pilen ved siden af, der peger mod
højre:

Så kommer man til den første forside 

b. Sørg for at Select tool er aktiveret:
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c. Marker ansøgerens navn og tryk Ctrl + b for at danne et bookmark med navnet:

d. Tryk igen på pilen ved siden af søgefeltet for at komme til den næste forside.

e. Marker næste ansøgeres navn og tryk Ctrl + b for at lave bookmarket

f. Fortsæt indtil der er lavet et bookmark for alle ansøgere.

g. Gem dokumentet.

Reducer størrelse 
Pdf-dokumenterne kan blive meget store, derfor kan det være en fordel at reducere størrelsen på 
filen. PhD Planneren kan ikke håndtere filter over 100-120MB, men selv så store filer kan tage lang 
tid at downloade. Derfor er det altid en god idé at reducere filen. Hvis den efter reducering stadig er 
meget stor, kan filen deles i to, se afsnittet Opdeling af pdf-filer. 

1. Åbn filen i Adobe Acrobat Pro.

2. Vælg Reduce File Size fra Document-menuen:
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Hvis du ikke kan finde Reduce File Size under Document-menuen, så kan det være, at du har 
en anden version af Adobe Acrobat Pro.  

Prøv at se under File-menuen – Save As – Reduce Size PDF: 

3. Vælg herefter, hvilken Acrobat Reader-version, der er nødvendig for at kunne åbne filen:

4. I dette tilfælde vælges bare den version, som programmet foreslår (Acrobat 8.0 and later), og
der klikkes på OK.

Du bliver evt. spurgt om at gemme filen først (kan afhænge af program-version).

5. Når programmet er færdigt med at reducere størrelsen på filen, kan man lukke filen,
højreklikke på den og vælge Properties/Egenskaber for at se størrelsen på filen.
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Gem pdf-filen så den er synlig i Manager-portalen 

Her gennemgås, hvordan man gemmer pdf-filer, så de er synlige på Manager-portalen, så 
henholdsvis program- og skoleudvalg kan downloade filerne. Pdf-filen til programudvalgene gemmes 
på hvert enkelt program, mens pdf-filen til skoleudvalget gemmes på hovedopslaget. 

Programudvalg/fagkyndigt udvalg 
Når et programs pdf-dokument er dannet, skal det uploades på opslaget for programmet. I 
eksemplet herunder skal pdf-filen uploades på opslaget Test programme 3. 

1. Gå ind på opslagets Dokumenter-faneblad og klik på Upload dokument:

2. Klik på Gennemse for at finde pdf-filen på computeren og vælg derefter kategori for
dokumentet. Klik til sidst på Gem:

Kategorierne Application Attachments 1, Application Attachments 2, Application 
Attachments 3 og Application Data bliver tilgængelige for programmet via Manager-
portalen. 

Nogle gange kan pdf-dokumenterne blive meget store, og det er derfor nødvendigt at dele 
dem i to. Derfor er der tre Applications Attachements-felter. Hver pdf-fil må max være 
100mb.  

Application Data bruges til at uploade Excel-ark med alle ansøgernes data fra 
ansøgningsformularen. 
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3. Tryk på Dokumenter-fanebladet og tjek, at pdf-filen ligger der:

4. I Manager-portalen kan programudvalget nu på opslaget se, at der ligger et dokument af
typen Application Attachments 1:

Skoleudvalg/optagelsesudvalg 
Efter programmerne er færdige med at lave bedømmelser, skal skoleudvalget have én pdf-fil, som 
gemmes på hovedopslaget, som har opslagsteksten og links til ansøgningsskemaer for hvert program 
på sit Portal-faneblad.  

Man laver for hvert program en pdf-fil indeholdende vedhæftningerne fra de kvalificerede ansøgere. 
Når hvert programs pdf-fil med kvalificerede ansøgere er klar, skal pdf-filerne samles til en enkelt fil, 
som skal uploades på hovedopslaget. Hvis det samlede dokument bliver større end 100mb er det 
nødvendigt at dele dokumentet i to.  
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1. Klik på hovedopslagets (i dette tilfælde hedder hovedopslaget 2011 Autumn Call within
Graduate Test School) Dokumenter-faneblad og tryk på Upload dokument-knappen:

2. Upload dokumentet til kategorien Application Attachments 1 eller Application Attachments
2.

Se pkt. 2-3 i afsnittet Programudvalg/fagkyndigt udvalg.
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Samling af PDF-filer 

Man skal bruge Adobe Acrobat Pro til at samle flere PDF-filer til én. 

Note: Hvis du har valgt at oprette pdf-filerne som Common - Application Cover (PhD app) (jf. 
afsnittet Generer pdf-fil ovenfor), så indeholder hver fil en indholdsfortegnelse med links til 
ansøgningsskemaerne og tilhørende bilag. 

1. Marker de filer i Stifinderen, som skal være med i den samlede fil, højreklik og vælg Combine
supported files in Acrobat…:

Alternativt kan man åbne én af de filer, som skal være med i den samlede fil i Adobe Acrobat 
Pro. Tryk på File, og vælg så Combine og derefter Merge Files into a Single PDF…: 
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Eller hvis man har en anden version af Adobe Acrobat Pro, kommer denne menu op, når 
man åbner programmet, hvorefter man kan vælge Combine Files into PDF: 

2. Herefter kommer Combine Files-boksen op, hvor man kan enten trække flere pdf-filer ind i
boksen (den grønne ramme) eller tilføje filer ved at klikke på Add files…

Når der er flere end én fil, bliver Move Up- og Move Down-pilene tilgængelige, så man kan
bestemme rækkefølgen af filerne i den samlede fil.

Klik på Combine files-knappen for at samle filerne:

3. Det kan tage lidt tid at danne det samlede dokument. Navngiv og gem dokumentet. Reducér
størrelsen, indsæt bookmarks og sidetal.
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Opdeling af pdf-filer 

Hvis pdf-dokumentet efter reducering af filstørrelsen stadig er meget stort, eller det er på rigtig 
mange sider, kan det være en fordel at opdele dokumentet i to. 

Note: Hvis du har valgt at oprette pdf-filen som Common - Application Cover (PhD app) (jf. 
afsnittet Generer pdf-fil ovenfor), så indeholder filen en indholdsfortegnelse med links til 
ansøgningsskemaerne og tilhørende bilag. Denne indholdsfortegnelse bør slettes, hvis filen deles. 

1. Gå til forsiden på en af de midterste ansøgninger, hvor du vil have filen delt.

2. Klik på Document → Extract pages

3. I billedet, der fremkommer, skrives de sider, der skal udtrækkes. Siden man står på står
automatisk i From, og i To skrives den sidste sidetal.

Sæt kryds i Delete Pages After Extracting for at slette siderne fra det samlede dokument.

Klik på OK:

4. Navngiv begge dokumenter, og indsæt bookmarks og sidetal.
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Flyt en ansøger fra et program til et andet – uden at lave ny fil 

Hvis en ansøger skal flyttes fra et program til et andet, behøver man ikke lave helt nye filer til begge 
programmer. Man kan blot udtrække den pågældende ansøgning fra pfd-filen fra det ene program 
og indsætte ansøgningen i pdf-filen for det nye program. 

Note: Hvis du har valgt at oprette pdf-filerne som Common - Application Cover (PhD app) (jf. 
afsnittet Generer pdf-fil ovenfor), så indeholder filerne en indholdsfortegnelse med links til 
ansøgningsskemaerne og tilhørende bilag. Ved at flytte en ansøgning fra en fil til en anden, går der 
ged i indholdsfortegnelsen. 

1. Åben pdf-filen for det program, hvor ansøgeren skal flyttes fra og fremfind ansøgeren.

2. Noter sidetallet for sidste side i ansøgerens ansøgning.

3. Gå til første side i ansøgerens ansøgning og klik på Documents → Extract pages:

4. Skriv sidetallet for sidste side i ansøgningen i To feltet og sæt kryds i Delete Pages After
Extracting:

5. Slet bogmærket for ansøgningen i pdf-filen for programmet og opdater sidetal.
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6. Gem filen oveni den tidligere program-fil i PhD Planneren.

7. Gem den udtrukne fil.

8. Åben pdf-filen for det program, hvor ansøgningen skal flyttes over på.

9. Vælg Document → Insert pages → From file :

10. Vælg ansøgningen, der skal indsættes.

11. Hvis ansøgningen skal sidst i dokumentet, vælges Location: After og Page: Last. Klik OK:

12. Opdater bookmarks og sidetal og gem programfilen oveni den tidligere programfil i PhD
Planneren.
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Problemer med at gemme pdf-fil 

Hvis der er problemer med en pdf-fil kan det tit løses ved at printe filen til pdf. 

1. Åben filen med Adobe Acrobat Pro.

2. Klik på File  → Print:

3. Vælg herefter printeren Adobe PDF og klik på OK:

4. Gem den printede fil med et sigende navn og upload den til PhD Planneren som normalt.
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Programudvalg og skoleudvalg 

Programudvalg/fagkyndigt bedømmelsesudvalg 

Når opslaget er lukket, og ansøgninger er legalitetskontrolleret, skal ansøgningerne sendes til 
bedømmelse. 

Masse-opgaveopdatering 
Status skal ændres fra Received, checked til Send to assessment. Den hurtigste måde at gøre 
dette på er at lave en massestatusopdatering for hvert program for at give programudvalgene 
adgang til at lave bedømmelserne. Vent dog med at give udvalgene besked til der er lagt excel- og 
pdf-filer ind på programmerne. 

1. Gå ind i Ledige stillinger.

2. Åbn det pågældende opslag.

3. Klik på Ansøgninger-fanebladet.

4. Klik på Alle (xx).

5. Under Handling vælges Statusopdatering på dropdown-listen.

6. Klik på Start.

7. Vælg Status: Send to assessment og indtast Forfaldsdato (programudvalgets frist for behandling
af ansøgningerne):

8. Klik på Gem.

9. Status ændres automatisk til Awaits prog. assessment. Programme members og programme
chair kan nu se ansøgningerne i Manager-portalen under Task-oversigten.

Både hovedopslaget, programopslagene og evt. specialopslag skal sættes til Awaits prog. 
assessment. 
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Opret excel-fil med ansøgningsdata til programudvalg 

For at hjælpe programudvalgene med overblikket over ansøgningerne laves der en excel-fil med data 
fra ansøgningen samt links til bilagene. 

1. I administratorportalen:
a. Tjek at alle opslag og ansøgninger har status Awaits prog. assessment.
b. Vælg Kampagnestyring og derefter Rapporter og diagrammer.
c. Åbn mappen PHD.
d. Vælg rapporten Application Data og klik på Kør,
e. Sæt datoperioden til den ønskede ansøgningsfrist:

Alle opslag med status Awaits prog. assessment medtages i filen, men kan filtreres fra 
senere. 

f. Klik på Kør rapport.
g. Vælg Åbn.
h. Sig Ja hvis der kommer en box op.

2. Hent skabelon på nettet
a. Gå ind på adressen http://psys.au.dk/templates/
b. Klik på Application Data (prog. assessment) og vælg Åbn.

3. I regnearket (Rapport[1].xls) som du generede:
a. Højreklik på fanebladet Rapport 1 og vælg Flyt og kopier...
b. Vælg Til projektmappe: Template_for_Application_Data.xlsx
c. Vælg Før ark: Country codes.
d. Klik på OK.

4. Fanebladet i regnearket med ansøgerdata flyttes nu ind i "Template for Application Data",
og der arbejdes videre i "Template for Application Data":

På fanebladet "Report 1" vælges alle celler fra og med cellerne i den første blå række til, men ikke
med cellerne i den sidste blå række.

Mærk op ved at gøre følgende, så du er sikker på at få det hele med:
a. Udpeg den blå celle Company name (celle A5).
b. Hold <ctrl>+<Skift> nede og tryk på højre pil.
c. Behold <ctrl>+<Skift> nede og tryk på pil ned.

http://psys.au.dk/templates/
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d. Behold <skift> nede, slip <ctrl> og tryk pil op.

e. Kopier det markerede område ved at trykke <ctrl> + c

5. Dataene fra fanebladet "Report 1" skal nu indsættes på fanebladet "Data":
a. Klik på fanebladet Data
b. Stil markøren i den grønne cellen Compagny name (celle K1)
c. Højreklik og vælg Indsæt speciel… og derefter Værdier (V):

Tjek, at kolonnerne A-J er fyldt ud for alle ansøgere. Hvis ikke, så marker den nederste 
udfyldte række. Placér musen nederst til højre i markeringen, der kommer et plus frem, og 
dobbeltklik så: 

d. Klik på fanebladet Data og klik på Opdater alle:

6. Tjek at tabellerne på de første tre faneblade (Application statistics, Gender statistics og Mulitple
Apps) er blevet opdateret.

7. Gem regnearket
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BEMÆRK: 
Rapporten medtager ikke ansøgere med status: "Legal rejected" 
Programmer uden ansøgere medtages ikke i rapporten 

Kopi af Data-fanebladet til udsplitning og upload på de enkelte programopslag 

8. I det samlede regneark:
a. Højreklik på fanebladet Data og vælg Flyt og kopier...
b. Vælg Til projektmappe: (ny projektmappe)
c. Sæt kryds i Opret en kopi
d. Klik på OK

9. Gem det nye regneark (Mappe1)

10. I det nye regneark:
a. Udpeg hele kolonnen I: Age
b. Kopier den ved at trykke <ctrl> + c
c. Sæt søjlen ind samme sted ved at højreklikke og vælg Indsæt speciel… » Værdier (V)
d. Marker kolonnerne A-H  (dvs. til men ikke med Age-kolonnen)
e. Højreklik og vælg Slet

11. Aktiver filtrene, hvis der ikke allerede er filtre på kolonnerne:
a. Klik på celle A1 (Age-cellen) for at markere den
b. Klik på fanebladet Data og klik på Filtrer-knappen:

Der kommer nu pile ved siden af overskrifterne i række 1. Pilene indikerer at man kan sortere 
værdierne i kolonnerne: 

12. Hvis ikke den øverst række allerede er fastlås, gør således for at fastlåse den:
a. Klik på fanebladet Vis, klik på Frys ruder og derefter på Fry øverste række:

s 

Den øverste række kan nu ses, ligegyldigt hvor langt der scrolles ned. 
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13. Slet evt. de kolonner, der ikke skal bruges.
Men slet under ingen omstædigheder søjlerne Docs og UpdateCode!!!!
Hvis de slettes, kan man ikke klikke på Docs og se vedhæftninger.

14. Gem regnearket

15. Klip hvert programs ansøgere ud i et separat excelark:
Er der flere opslag i denne fil, så kan de filtreres fra på samme måde som nedenfor med
programmer.

For hvert program:
a. Klik på pilen ved siden af kolonneoverskriften Vacancy, vælg programmet ved at sætte

flueben ud for navnet og klik på OK:

b. Marker alle rækkerne inklusiv den øverste med overskrifterne
c. Tryk <ctrl> + c for at kopiere dem
d. Åbn et nyt regneark
e. Klik på celle A1 i det nye regneark
f. Indsæt data ved at højreklikke i celle A1 og vælge Indsæt speciel… »  Behold

kildeformatering (o):

Hvis data ikke indsættes på denne måde forsvinder de links, der ligger under Docs. 

g. Indsæt evt. filtre ligesom i punkt 11
h. Gem regnearket - navngiv det med programmets navn
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Gør arket mere læsevenligt 
a. Vælg fanen Startside
b. Klik på pilen under Justering:

c. Klik på fanen Justering
d. Vælg Lodret: Øverst
e. Vælg Tekstformatering: Ombryd tekst

f. Klik på Ok
g. Ret evt. på kolonnernes bredde
h. Marker alle rækker
i. Vælg fanebladet Startside
j. Klik på Formater på Celler-fanen:

k. Vælg Tilpas rækkehøjde automatisk:
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Upload Excel-filen til opslaget 
a. Vælg Rekruttering
b. Vælg Ledige stillinger
c. Åbn det pågældende opslag
d. Vælg Dokumenter-fanebladet
e. Vælg Upload dokument
f. Under Yderligere oplysninger   vælges Kategori: Application Data:

g. Klik på Gennemse, find filen og klik på Åbn
h. Klik på Gem

Opret pdf-fil med ansøgningsdata til programudvalg 

For at få en let oversigt over ansøgningerne genereres en samlede pdf-fil for hvert program med data 
fra ansøgningen og tilhørende bilag. 

Pdf-filerne lægges på de pågældende programopslag under fanebladet Dokumenter med kategorien: 
Application Attachment 1. Hvis filen er for stor, deles den i flere, der kan gemmes under 
kategorierne Application Attachment 2 og 3. Application Attachment 3 kan evt. også bruges til en 
mini-version, hvor kun udvalgte bilag tages med – f.eks. ansøgning og projektbeskrivelse. Se 
afsnittet Opret pdf-fil med ansøgningsskema og bilag. 

Send besked til programmerne, at ansøgningerne er klar til bedømmelse. Hvor relevant, tilbyd at 
sende e-mails til forbedømmere (potentiel vejleder eller samarbejdspartner) på specifikke opslag. 

Administrativ udsendelse af ansøgninger til ekstern bedømmelse 
Programudvalgene kan selv sende ansøgningerne videre til ekstern bedømmelse, men ph.d.-
administrationen kan også gøre det for dem. 

Dette bruges især, hvis en person skal forbedømme mange ansøgninger, da administrationen kan 
sende én samlet e-mail med links til alle ansøgninger, hvor programmedlemmer og formænd kun kan 
sende en ansøgning ad gangen.  

Se hvordan programmedlemmer og formænd kan sende en ansøgning til forbedømmelse i 
vejledningen Bedømmelse af ansøgning - programme assessment. 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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1. Gå ind under Ledige stillinger.

2. Vælg det pågældende opslag.

3. Klik på fanebladet Ansøgninger.

4. Sorter på AreaProj, som er forkortelser for diverse projekter.

5. Udvælg de ønskede ansøgninger.

6. Vælg Handling: Send kandidater til kontaktpersoner og klik på Start:

7. Vælg mailskabelonen Admin : Request academic pre-assessments:

8. Du får nu følgende e-mail frem:

Vær opmærksom på IKKE at sende ansøgningens vedhæftede filer med, når du sender e-mailen 
til nærmere bestemt pre-assessor, da både ansøgning og bilag er tilgængelige via 
ansøgningslinket. 

Programudvalgets sagsbehandling 
I vejledningen Bedømmelse af ansøgning - programme og school er det videreforløb for 
programmedlemmer og formænd beskrevet inkl. videresendelse af ansøgninger til forbedømmelse. 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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Skoleudvalg/optagelsesudvalg 

Når programmernes behandlingsfrist er udløbet og programformanden har sendt ansøgningerne til 
School assessment, arbejdes der videre med de kvalificerede ansøgninger.  

Masse-opgaveopdatering 

Status ændres automatisk fra Send to school assessment til Awaits School Assessment, når 
programudvalget sender ansøgningerne videre til skoleudvalget, så de dermed får adgang til at 
arbejde videre med bedømmelserne.  

Lav en masse-opdatering for evt. at rette Due date til fristen for skoleudvalgets behandling af 
ansøgningerne. Se afsnittet Masse-opdatering under Programudvalg/fagkyndigt 
bedømmelsesudvalg. 

Opret excel-fil med ansøgningsdata til skoleudvalg 

For at hjælpe skoleudvalget med overblikket over ansøgningerne laves der en excel-fil med data fra 
ansøgningen samt links til bilagene ved at køre rapporten Application & Programme Data.  

1. Tjek at alle opslag og ansøgninger har status Awaits school assessment.

2. Kør rapporten Application & Programme Data ved at følge vejledningen i afsnittet Opret excel-fil
med ansøgningsdata til programudvalg under Programudvalg/fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

3. Sorter evt. på Academic assessment og fjern de rækker med ansøgere, der ikke er "Qualified".

4. Upload excel-filen under fanebladet Dokumenter i det overordnede call med kategorien:
Application data.

Opret pdf-fil med ansøgningsdata til skoleudvalg 

For at få en let oversigt over ansøgningerne genereres en pdf-fil for hvert program af de kvalificerede 
ansøgninger. 

1. Gå ind i fanen Ansøgninger.

2. Under Status vælges Awaits school assessment og klik på Søg.
Det kan f.eks. være alle kvalificerede ansøgere med status Awaits school assessment A, hvis
ph.d.-skolen har besluttet, at det kun er disse ansøgninger, som skal behandles af skoleudvalget.

3. Pdf-filerne lægges på det overordnede call under fanebladet Dokumenter med kategorien:
Application Attachment 1. Hvis filen er for stor, deles den i flere, der gemmes under
kategorierne Application Attachment 2 og 3. Se afsnittet Opret pdf-fil med ansøgningsskema og
bilag.

Send besked til skoleudvalget, at ansøgninger er klar til bedømmelse. 
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Skoleudvalgets sagsbehandling 
I vejledningen Bedømmelse af ansøgning - programme og school er det videreforløb for 
skoleudvalget beskrevet. 

Klargøring til udsendelse af tilbud og afslag 

Når ansøgningerne er færdigbehandlede i skoleudvalget, klargøres ansøgningerne til at udsende af 
mailtilbud og afslag, for detaljer se afsnittet Udsendelse af tilbud og afslag. 

For videre behandling af ansøgere, der accepterer se vejledningen Vipning fra Rekruttering og 
klargøring i Talent Management. 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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Udsendelse af tilbud og afslag 

Denne guide beskriver, hvordan man udsender tilbud og afslag, når ph.d.-skoleudvalgets behandling 
af de kvalificerede ansøgere er afsluttet.  

Afslag til flere ansøgere 

Eksempel på workflow ved brug af A, B og C: 
Prog. chair –  Send to school assessment B
School – Awaits school assessment B
School – Send to rejection qualified
Admin – Awaits rejection qualified
Admin – Rejected qualified (+ send mail med afslag)

Opgaveopdatering 
Hvis status ikke allerede er Awaits rejection not qualified eller Awaits rejection qualified skal der 
først laves en Opgaveopdatering. 

1. Gå ind på det pågældende opslag (Rekruttering - Ledige stillinger - vælg opslaget).

2. Klik på Ansøgninger-fanebladet.

3. Lav en masseopdatering af alle ansøgninger med status:
- Awaits school assessment  (hvis A, B og C ikke bruges)
- Awaits school assessment A (kun dem der ikke skal have tilbud)
- Awaits school assessment B
- Awaits school assessment C
hvor status skal ændres til Rejection qualified.

a. Hold Shift-tasten nede og klik på Status: Awaits school assessment.

b. Klik på Søg.
c. Vælg: Alle på denne side.
d. Fjern fluebenet ved dem, der skal have et tilbud.
e. Vælg Statusopdatering:

f. Klik på Start.
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g. Vælg Status: Send to rejection qualified:

h. Klik på Gem.

Status ændres herefter automatisk til Awaits rejection qualified.

Masseafslag 
Afslagene skal sendes ud af 2 omgange, da det ikke er samme mailskabelon, der bruges til hhv. 
Awaits rejection not qualified og Awaits rejection qualified. 

1. Klik på Ansøgninger-fanebladet på opslaget.

2. Udsøg alle ansøgninger med status Awaits rejection qualified:

3. Vælg Alle (antal) – der sættes automatisk flueben ved dem alle:

4. Under Handling vælges Statusopdatering og der klikkes på Start:

5. Vælg Status: Rejected qualified – læg mærke til flueben i Workflow fuldført
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6. Vælg mailskabelonen Admin: Rejection qualified under Vælg mail:

7. Klik på Gem.

8. Indsæt datoen for udsendelse af afslag under Send på og klik på Done:



Revideret den 16. februar 2017 

Rekruttering – fra modtagelse af ansøgning til udsendelse af tilbud og afslag Side 62 af 77 

9. Læg mærke til at modsat afslag til en enkelt ansøger, så sættes der koder/makroer ind ved
masseafslag. Disse felter bliver udfyldt med den enkelte ansøgers oplysninger ved afsendelse af
mailen på den angivne dato:

10. Klik på Send via e-mail:

11. De udvalgte ansøgninger bliver nu arkiveret, men mailen ligger stadig og afventer automatisk
udsendelse fra systemet:

Gentag ovenstående for ansøgningerne med status Awaits rejection not qualified. 

Tjek løbende e-mail indbakken for tilbagemeldinger på afslagene eller fejl i e-mailadresser, så afslag 
aldrig er modtaget. 
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Afslag til en enkelt ansøger  

Det kan f.eks. være en ad hoc-ansøger, der søger om indskrivning uden om optagelsesrunden. 

1. Klik på ansøgers navn under menuen Kandidater eller inde fra opslaget under Ledige stillinger –
Ansøgninger-fanebladet.

2. Vælg Opgaver-fanebladet.

3. Klik på Opgaveopdatering.

4. Under Næste status vælges Status: Rejected qualified og mailskabelonen E-mail: Admin:
Rejection qualified:

5. Klik på Gem og tilføj.

6. Indsæt Leveringsdato for e-mailen:
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7. Fjern evt. afsnit, der ikke skal med (tomme linjer uden bedømmelse):

8. Klik på Send via e-mail.

9. Der vil nu ligge en usendt e-mail under Dokumenter-fanebladet:

10. Gå tilbage til opslaget.
Læg mærke til at den ansøger, du lige har lavet afslag til, er væk fra listen (dvs. ansøgningen er
arkivet og venter blot på at e-mail sendes).

11. Gentag ovenstående hvis flere skal have et individuelt afslag.
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Tilbud 

Der er lidt forskel på ph.d.-skolernes håndtering af ansøgningerne, når det kommer til skoleudvalgets 
niveau. Hos nogle ph.d.-skoler er det skoleudvalget, der arbejder med ansøgningerne, mens andre 
skoleudvalg overlader arbejdet til ph.d.-administrationen.  

Hvis arbejdet ligger hos skoleudvalget, skal du tjekke, at ansøgningerne er flyttet fra status Awaits 
school assessment og Awaits school head assessment til Awaits sending offer. 

Hvis arbejdet ligger hos ph.d.-administrationen, skal der laves en Opgaveopdatering, så status 
ændres fra Awaits school assessment til Awaits sending offer, se afsnittet Opgaveopdatering 
nedenfor. 

Eksempel på workflow ved tilbud: 
Prog. chair –  Send to school assessment
School – Awaits school assessment
School – Send to school head assessment
School head –  Awaits school head assessment
School head –  Offer admission / Offer conditional admission
Admin – Awaits sending admission offer / Awaits sending conditional offer
Admin – Awaits confirmation of admission offer / Awaits confirmation of conditional offer

Opgaveopdatering 
Hvis opgaven på skoleniveau ligger hos ph.d.-administrationen, skal der laves en opgaveopdatering, 
så status ændres til Awaits sending offer. 

1. Søg personen ud under Kandiater.

2. Klik på Opgaver-fanebladet.

3. Klik på Opgaveopdatering.

4. Tjek oplysningerne og udfyld aktuelle felter – f.eks.:
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5. Klik på Gem.

6. Under Næste status vælges Status: Send to school head assessment.

7. Klik på Gem og tilføj.

8. Klik på Opgaveopdatering endnu en gang.

9. Klik på Skip, da informationerne allerede er udfyldt.

10. Under Næste status vælges Status: Offer admission (eller Offer conditional admission).

11. Klik på Gem og tilføj.

12. Status ændres nu automatisk til Awaits sending admission offer (eller Awaits sending
conditional offer).

Filtret Admin—Awaits sending offer. 
Alle ansøgere, der skal have tilbud, står nu under filtret Admin—Awaits sending offer. Ved at vælge 
dette filter får overblik over, hvem der skal have tilsendt tilbud. De ansøgere, der skal have tilsendt et 
tilbud, ligger enten i status Awaits sending offer eller Awaits sending conditional offer afhængig af, 
om der er en betingelse knyttet til optaget eller ej. Filtret viser ansøgere i begge statusser: 

Udsendelse af tilbud 
Udsendelse af tilbud sker enkeltvis per kandidat. 

1. Klik på kandidatens Opgaver-faneblad.

2. Klik på Opgaveopdatering.

3. Formularen Admin sending offer kommer frem. Formularen er automatisk udfyldt med de
data, som er fyldt ind af skoleudvalget/ph.d.-administrator (i school assessment formularen).



Revideret den 16. februar 2017 

Rekruttering – fra modtagelse af ansøgning til udsendelse af tilbud og afslag Side 67 af 77 

4. Færdigudfyld Admin sending offer-formularen, se afsnittet Formularen Admin Sending Offer.

Husk at sætte flueben i Employee form (Oplysningsskema) og evt. Exam proof (hvis det 
endelige kandidatbevis skal eftersendes), hvis ansøger skal indsende disse oplysninger. 

Bemærk, at tilbudsmailen samt tilbudsformularens udseende ændres efterhånden afhængig 
af, hvad der udfyldes i formularen Admin sending offer. 

5. Klik på Gem, når formularen er udfyldt.

6. Under Næste status vælges Status: Awaits confirmation of admission offer eller Awaits
confirmation of conditional offer afhængig af om tilbuddet er betinget eller ej.

7. Under E-mail vælges den rette tilbudsskabelon (f.eks. Admin: 4+4 Offer eller Admin: 5+3
Offer).
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8. Klik på Gem og tilføj.

9. Tjek indholdet af e-mailen — ret/tillføj evt. hvor nødvendigt. Ret evt. også dato og
klokkeslæt, hvis tilbuddene skal udsendes på samme tid:

10. Tryk på Send via e-mail.

11. Kandidaten har nu fået tilsendt et tilbud om optag, og ligger enten i status Awaits
confirmation of admission offer eller Awaits confirmation of conditional offer.

Ved brug af filtret Admin—Awaits confirmation of offer kan man se, om og hvad
kandidaterne har svaret tilbage. Filtret Admin-Awaits confirmation of offer viser både
ansøgere, der har modtaget et tilbud uden betingelse samt ansøgere, der har modtaget et
betinget tilbud om optag.
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Formularen Admin Sending Offer 

Formularen består af fem rubrikker:  

• Applicant
• Study
• Need
• Financing
• Supervisor(s).

Rubrikken Applicant 

Application 
Linket åbner ansøgerens ansøgning. 

Confirmation form 
Linket åbner den tilbudsformular, som sendes til ansøgeren i tilbudsmailen. 

BEMÆRK, at formularen kun opdateres jf. værdierne i dette skema ved at der trykkes på Gem-
knappen. Ved klik på Gem-knappen kommer man til statusopdateringsvinduet, hvorfra man så kan 
klikke på tilbage-knappen i browseren for at komme tilbage til dette skema, hvor man så kan klikke 
på linket og se formularen med de opdaterede værdier. 

Alternativt kan man se tilbuds-formularen ved at klikke på linket i tilbudsmailen, før man sender 
tilbuddet, eller under Dokumenter-fanebladet - E-form ikon med teksten Admin Sending Offer. 
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Rubrikken Study 

Enrol type: 

• 3+5: Vælg 5 year programme 
• 4+4: Vælg 5 year programme og justér credit 
• 5+3: Vælg 3 year programme 
• § 15 stk.2:  Vælg Private PhD study

End* 
Justerer automatisk I forhold til Enrol type, credit og hours/week. Tjek at datoer/credit ser fornuftigt 
ud, da Planner har det med at lægge en ekstra dag til slutdatoen (1.2.2012 – 1.1.2015 i stedet for 
1.2.2012 – 31.12.2014). 

 Condition 
Feltet kan bruges til at skrive en betingelse for optag. Indholdet af condition-feltet medtages i 
tilbudsmailen, se afsnittet Tilbudsmail. 

Eksempler: 

• The offer is conditional to the approval from the study administration that you have obtained
12 months of ECTS credits.

• The offer is conditional to the approval the Danish Agency for Science, Technology and
Innovation.

• The offer is conditional to proof of full external financing.
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Industrial PhD 
Hvis det er en erhvervsph.d. markeres det med et flueben i Industrial PhD og navnet på 
virksomheden indtastes under Company. Ansøgningen til FI uploades under FI application. Når der 
sættes et flueben ved Industrial PhD, vil tilbudsformularen automatisk indeholde et obligatorisk felt 
til upload af FI approval. 

Uni agreement 

• Cotutelle
• Dual degree (Double degree)
• Joint degree

Hvis der er en aftale med et andet universitet noteres det her. Hvis der vælges en aftale, 
fremkommer institution, country og et felt til et agreement document. 

Ved dobbeltgradsaftaler noteres det, om den pågældende institution er ”first or second institution”, 
dvs, hvor skal forsvaret foregå og ofte også hvor ligger betaling af tuition.  

Eksemper: 

• Erasmus Mundus double (dual) degree på ph.d.-niveau, hvor first institution generelt vil have
finansieringen

• Bilaterale aftaler
• Cotutelle

Department 
Notér til internt brug. Skriv hvilket institut ansøgeren skal tilknyttes. 

 Qualifying examination* 
Husk at sætte datoen for midtvejsevaluering/kvalikationseksamen/midtvejseksamen (systemet 
foreslår en dato på basis af valgte programlængde og merit, men det kan vælge en forkert dato). 

Hvor relevant findes dato således: 

• 5+3: 1½ år før indskrivningens udløb 
• 3+5 og 4+4: 2 år før indskrivningens udløb 

Rubrikken Need 

Exam proof 
Sættes der et flueben ved Exam proof, vil tilbudsformularen indeholde et obligatorisk felt, hvor 
ansøger skal uploade sit eksamensbevis. 
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Financing proof 
Sættes der et flueben ved Financing proof, vil tilbudsformularen indeholde et obligatorisk felt, hvor 
ansøger skal uploade et bevis for sin finansiering. 

Employee Form 
Sættes der et flueben ved Employee Form, vil tilbudsformularen indeholde link til en 
ansættelsesformular, som skal hentes, udfyldes og uploades.  

Se felterne i afsnittet Rubrikken Response. 

Rubrikken Financing 

Awarded resume 
Feltet kan bruges til at opsummere finansieringsdetaljerne. 

Financed 
Linjen indikerer antal FTE (Full Time Equivalent), der er nødvendig for den valgte Enrol type og 
sammenligner med det antal FTE der angives i de tre felter Faculty FTE, External FTE og Non AU FTE. 
I ovenstående er årsværksbrøken på 2,92, da der er tildelt 1 måneds merit. Faculty FTE, External FTE 
og Non AU FTE skal derfor i alt give 2,92, ellers er der hhv. under- eller overskud. 

AU managed funding 
Finansieringen er opdelt i fakultetsbevillinger administreret af fakultetet (Falculty FTE) og eksterne 
bevillinger administreret af fakultetet (External FTE). Under sources and amounts skrive 
bevillingsgiver(e) og beløb. 

Non AU managed funding 
Felterne er til eksterne midler, som administreres eksternt. Hvis der er en værdi i feltet Non AU FTE 
fremkommer felterne tuition waiver, own funds, other sources 1 og 2. Fx. CSC grants, erhvervs-ph.d. 
eller professionshøjskoler. 

• Tuition waiver
Skriv hvem der betaler uddannelsestaksameter. Er vedkommende fritaget fra at betale
udd.taksameter, betales det af instituttet, eller er der tale om en erhvervsph.d.
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• Own funds
Skriv i feltet, hvis vedkommende selv betaler for indskrivningen (eller hvis en rig onkel
betaler).

• Other sources 1 og 2
Skriv i feltet, hvor finansieringen kommer fra, eksempelvis CSC eller erhvervsph.d.-firma.
Skriv også gerne beløb, og hvem der betaler overhead.

Hvis finansieringen ikke er endeligt på plads, trækkes der data til økonomiafdelingerne med disse 
data, så de kan hjælpe med at få den endelige finansiering på plads (gælder ikke Arts). 

Rubrikken Supervisor(s) 

Main supervisor 
Hovedvejleders navn og eventuelle detaljer. 

Co-supervisor 
Medvejledernes informationer (navn, stilling, institution, e-mail adresse og land). 

Der kan være op til fire vejledere. 

Ved tryk på Gem-knappen gemmes formularens indhold, og man kommer videre til 
statusopdaterings-vinduet. 

Ved tryk på Skip-knappen, springes formularen over, og man kommer videre til statusopdaterings-
vinduet. 
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Tilbudsmail 

Der ligger 3 mailskabeloner til tilbudsmails i Planner: 

• Admin: 4+4 Offer
• Admin: 5+3 Offer
• Admin: Only enrolment

Eksempel på tilbudsmail (5+3): 

Datoer og vejledernavn kommer fra Admin sending offer-formularen. 

Hvis der i Admin sending offer-formularen står noget i feltet condition, så medtages det i 
tilbudsmailen. 

Den faglige bedømmelse indsættes automatisk i mailen. 

Confirmation form–linket åbner en tilbudsformular, som ansøger skal udfylde for at svare tilbage på 
tilbuddet. 
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Admission Offer Confirmation Form 

Confirmation form består af rubrikkerne: Personal, Response, Address for original document 
correspondence og Additional comments  

Rubrikken Personal 
Alle skal angive de sidste fire cifre af deres CPR-nummer i feltet CPR sequence number, hvis muligt. 
Systemet sætter selv cifrene sammen med fødselsdatoen til  cpr-nummeret eller genererer et fiktivt 
cpr-nummer. 

Rubrikken Response 
I Offer feltet skal ansøgeren angive, om tilbuddet accepteres eller afvises. 

Den angivne start dato (Study start) kan ændres af ansøgeren. Ændres datoen kan det søges ud med 
et filter i PhD planneren. Skal normalt være til den første i en måned. 

Felter vedrørende Salaried work er kun synlige ved valg af et 5 årigt program + evt. merit. 

De efterfølgende felter er kun tilgængelige, hvis man har afkrydset i et eller flere felter i rubrikken 
Need i Admin Sending Offer formen.  

Felterne vedr. Industrial PhD er synlige, hvis der i formularen Admin Sending Offer er flueben i 
Industrial PhD. Det bliver obligatorisk at uploade bevis for en accept fra FI (FI approval). 

Felterne vedr. Exam er synlige, hvis der i formularen Admin Sending Offer er flueben ved Exam proof 
need. Det bliver obligatorisk at uploade eksamensbevis (Proof details). 

Felterne vedr. Financing er synlige, hvis der i formularen Admin Sending Offer er flueben ved 
financing proof needed. Det bliver obligatorisk at uploade finansieringsbevis (Proof details). 

Felterne vedr. New employee er synlige, hvis der i formularen Admin Sending Offer er flueben ved 
Employee form needed. Det bliver obligatorisk at uploade ansættelsesformular (AU info form). 



Revideret den 16. februar 2017 

Rekruttering – fra modtagelse af ansøgning til udsendelse af tilbud og afslag Side 76 af 77 

Rubrikken Address for original document correspondence 
Disse felter er automatisk udfyldt med den adresse, som ansøger oplyste på ansøgningsformularen. 
Ansøger kan oplyse en ny adresse. Ændrer ansøgeren adressen, bliver den oprindelige adresse 
overskrevet. 

Rubrikken Additional comments 
Her kan ansøgere skrive evt. andre kommentarer. Disse kommentarer bliver synlige for 
administratorerne i fanebladet Overview på den enkelte kandidat. 

Når ansøgeren har trykket på Send-knappen ”fryses” formularen, og ansøger kan ikke efterfølgende 
ændre i den. 
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Når ansøger afslår tilbud 

Hvis en ansøger afslår tilbud med et Reject offer, lukkes ansøgningen og arkiveres med en 
statusopdatering:  

Orienter evt. hovedvejleder, programleder og skoleleder, når en ansøger afslår tilbud. 
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