
Rev. 15. februar 2013 

 

 

Side 1 af 6 
 

Fra Awaits confirmation of offer til 
Medarbejder 

Denne vejledning beskriver, hvordan man i PhD Planneren gør klar til optag, og hvordan man 

”vipper” en ansøger fra rekruttering til talent management-delen af PhD Planneren, når ansøgeren 

har takket ja til et tilbud om optag og derved går fra at være ansøger til at være medarbejder 

(studerende). 

Som udgangspunkt skal man kun vippe studerende, hvor alle formalia er på plads (f.eks. 

opholdstilladelse for udenlandske studerende), og hvor administrationen positivt ved, de starter. 

Man kan godt vippe en studerende, selvom denne ikke har fået en AU mailadresse, men man må 

først give den studerende adgang til PhD Planner student portal, når den studerende har en AU 

mailadresse, og når alle øvrige relevante ting er på plads. 

Når de studerende vippes over, får de status Enrolment preparation, og de tildeles automatisk en 

opgave med en Due date på fem dage. Denne dato kan ændres, hvis man ved, at det vil tage længere 

tid end fem dage, før man kan gøre noget ved dem. Man kan altid søge de studerende med status 

Enrolment preparation ud i fitret *Admin - enrolment preparation. 

 

Når ansøger afslår tilbud 

Hvis en ansøger afslår tilbud med et Reject offer, lukkes ansøgeren og sendes på arkiv med en 

statusopdatering:  

 

Orienter evt. hovedvejleder, programleder og skoleleder, når en ansøger afslår tilbud. 
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Klargøring til optag og kopi til talent når ansøger har accepteret tilbud — step by 

step 

1. Brug filtret Admin – Awaits confirmation of offer til at se, om ansøgerne har svaret tilbage. 

Både ansøgere i status Awaits confirmation of admission offer og Awaits confirmation of 

conditional offer vises i filtret Admin – Awaits confirmation of offer. 

 

 

Kolonnen OfferConfirmationStatus viser, om ansøger har svaret Accept eller Reject til 

tilbuddet om optag. Hvis der ikke er en værdi i kolonnen, har ansøgeren endnu ikke svaret på 

tilbuddet. 

 

2. Når en ansøger har svaret positivt tilbage, gør følgende for at gøre ansøgeren klar til optag:  

a. Sørg for at ansøger oprettes i STADS, hvis relevant, og dermed får et studienummer. 

 

b. For hver enkelt studerende klik på Opgaveopdatering og opdater formularen Admin 

Confirmation of Offer, Admission Preparation (se side 5 og 6) og klik på Gem. 

c. Vælg næste status ”Confirmed Offer” eller ”Fulfilled Condition” afhængig af, om 

ansøger har fået et tilbud uden betingelser eller et betinget tilbud, og klik på Gem og 

tilføj. 

d. Den studerende skal have en AU mailadresse, som vi bruger til at kommunikere med 

i PhD Planner. Der er udarbejdet en mailskabelon ”navn på skabelon”, som kan 

bruges til at kontakte den studerende og bede om mailadresse. Vær opmærksom på, 

at mailadressen i felt 1 overskrives af studienummer@post.au.dk ved vipning til 

Talent Management, hvorefter det er nødvendigt at påføre AU mailadresse igen.  

 

 

 

mailto:studienummer@post.au.dk
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e. Fra statussen ”Confirmed offer” eller ”Fulfilled condition” sørger systemet for, at 

ansøgeren automatisk flyttes til status ”Admission under preparation”. 

f. Forberedelse af flettefil til optagelses- og ansættelsesbrev. Gå ind i Rapporter og 

diagrammer/Reports and Charts og vælg rapporten Temporary report with info for 

employment letter.  

 

3. Når alle formalia er på plads (f.eks. opholdstilladelse for udenlandske studerende), og 

administrationen positivt ved, at ansøgeren starter, vippes ansøgeren fra Rekruttering til 

Talent Management): 

a. Klik på ansøgerens Opgaver-faneblad, og klik på Opgaveopdatering. 

b. Klik på Gem-knappen. 

c. I opgaveopdateringsvinduet vælges den næste status ”Complete”. 

d. Klik på Gem og tilføj-knappen. 

Hvis alle obligatoriske felter i e-formularen ”Admin Confirmation of Offer, Admission 

Preparation” (se side 5 og 6) er udfyldt og feltet ”Offer confirmation” i rubrikken 

Response to offer på Kandidatfanebladet er udfyldt med ”Accept”, skifter status til 

”Admission preparation complete”.  

Hvis der er felter, der ikke er korrekt udfyldt og/eller der ikke står Accept i Offer 

confirmation, skifter status til ”Admission preparation, info missing”. Når data er 

rettet og er korrekte, vælges Complete igen i opgaveopdateringen, og status skifter 

til ”Admission preparation complete”. 

 

e. Nu kommer du tilbage til opgavefanebilledet, her vælges igen opgaveopdatering og i 

vinduet  vælges den næste status ”Admitted”. 

Læg mærke til, at der sættes flueben ved Workflow fuldført. Det betyder, at 

ansøgeren afsluttes i Rekruttering. Samtidig påbegyndes kopieringen af ansøgeren 

over i Talent Management.  

f. Klik på Gem og tilføj-knappen. 
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g. I det næste billede der kommer frem, vælges Ejer (den administrator, som skal følge 

den PhD studerende), Account (institut/afdeling) samt program. Tryk til sidst på 

Konverter-knappen. 

 
 

4. Ansøgeren er nu oprettet som Medarbejder i Talent Management og er flyttet på arkivet i 

Rekruttering. 

5. Følg vejledningen ”Opdatering af studerende i Talent, inden de får adgang”, som findes her 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/,  for at gøre Medarbejderen klar til at få 

adgang til PhD Planner. 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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application-linket åbner en read-only version 

af ansøgerens ansøgningsformular. 

confirmation form-linket åbner en read-only 

version af ansøgerens tilbudsformular. 

Når Admin Confirmation of  Offer, Admission Preparation-formularen åbner, er den udfyldt med de data, som blev 

registreret på ansøgeren ved ph-d.-skoleudvalgets bedømmelse. 

Felterne, der skal udfyldes, er markeret med en rød firkant i skærmbilledet nedenfor. 

Skærmbilledet af formularen viser ikke alle felter, der kan vises i formularen. Dvs. at hvis det fx var en erhvervs-

ph.d., så ville der være et flueben ved Industrial PhD og der ville være flere felter. Men de felter, der skal udfyldes 

her vises. 

 

 

 

 

CPR-sn er de sidste fire cifre af CPR-nummeret. Hvis ansøger 

i tilbudsformularen IKKE har skrevet cifrene ind, fordi 

vedkommende ikke har et dansk CPR-nummer, danner 

systemet selv nogle midlertidige cifre. 

CPR-nr sammensættes af fødselsdato og CPR-sn ved denne 

statusopdatering. 

Student number er studienummer/studentID, som fås 

ved indskrivning i STADS. Se vejledning på 

http://psys.au.dk/vejledninger/stads-vejledninger/  

My AU email: Dette felt går på, om ansøgeren allerede 

har adgang til AU’s selvbetjening. Er ansøgeren kendt 

på AU, vælges her Present.  

Ansøgeren skal i Web Aros/Web Delfi blot have en 

email i personopslag. Er kun relevant hvis den 

studerende ikke får en institutadresse. 

I post.au.dk forward feltet vælges enten Absent eller 

Present ligesom ved My AU email. Er kun relevant hvis 

den studerende ikke får en institutadresse. 

Her vælges det program, som ansøgeren tilknyttes. 

Ved registreringen af ph.d.-skoleudvalgets afgørelse 

blev der i Department-feltet noteret ved hvilket 

institut/afdeling, ansøgeren skal tilknyttes ved optag.  

Vælg i assigned feltet det rette institut/afdeling. 

http://psys.au.dk/vejledninger/stads-vejledninger/
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Main supervisors navn oplyses her.  

Hoved- og medvejlederes oplysninger vil 

automatisk være udfyldt med de data, som blev 

registreret ved ph.d.-skoleudvalgets behandling. 

Her kan man opdatere en sidste gang 

Hvis ansøgerens adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, vil der være et felt, hvori man skal 

sætte et flueben, hvis ansøgerens bachelor/kandidat er taget ved AU. 

Denne information skal bruges til Danmarks Statistik. 


