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1- Sagsbehandling af ansøgninger

Ansøgningsrunder 
Denne vejledning giver et overblik over sagsbehandlingen fra ansøgningsfristens udløb og indtil 

udsendelse af tilbud og afslag til ansøgere. Her vises workflowet i forhold til sagsbehandling af 

ansøgningerne. 

Figur 1 

Legalitetskontrol 
Indkomne ansøgere legalitetskontrolleres. Hvis kriterier for bedømmelse ikke er opfyldt gives 

ansøgningen status: Legal rejected og en begrundelse angives. Eksempler: 

 flere ansøgninger, hvor kun den sidst modtagne bedømmes

 sprogkrav ikke er opfyldt

 manglende cv eller transcripts.

For de resterende ansøgninger tjekkes dokumenterne for fejl. Med statussen Received, checked er 

det muligt løbende at tjekke de indkomne ansøgninger.  

Dokumentkontrol 
Under den ledige stilling vælges fanebladet Ansøgninger 
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Klik på Vælg: Alle for at vælge alle indkomne ansøgninger. Herefter vælges Udskriv alle i Handling-

dropdown listen. Klik på Start. 

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.  

Det er ikke nødvendigt at gemme filen. 

Når eventuelle fejlbehængte filer er rettet, så alle pdf filer bliver konverteret korrekt, ændres status 

på ansøgningerne til Received, checked: 

Markér filerne igen (hvis de ikke stadig er det). I dropdown-listen for Handling vælges 

Statusopdatering. Klik på Start 
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Vælg statussen Received, checked i listen og klik på Gem. 

Når der kommer nye ansøgninger til, frasorteres de allerede kontrollerede filer, og der laves kontrol 

som ovenfor på de resterende.  

I rubrikken Søg ansøgninger vælges statussen Received. Klik herefter på Søg 
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Der vises nu kun de ansøgninger, der er i status Received: 

Forberedelse af ansøgninger til programudvalg 

Der laves en masse-opgaveopdatering for hvert program for at give programudvalg adgang til at 

lave bedømmelserne, status flyttes til: Send to assessment. Status går automatisk videre til 

Awaits Prog. Assessment. Sæt Due date til fristen for programmernes behandling af 

ansøgningerne. 

For at få en let oversigt over ansøgningsdata genereres rapporten Application Data til 

programme assessment og skilles ud for hvert program/call og lægges op under fanebladet 

Dokumenter under hvert program/call med kategorien: Application data. Se vejledning under 

rapportgenerering.  

For at få en let oversigt over ansøgningsbilag genereres en samlede PDF-fil for hvert program og 

lægges op under fanebladet Dokumenter med kategorien: Application Attachment 1 (hvis filen er 

for stor, deles den i flere, der kan gemmes under kategorien Application Attachment 2 og 3). Se 

vejledning om pdf-filer. 

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 

Gå ind under den pågældende Ledige stillinger/vacancy og herunder fanebladet 

Ansøgninger/applications. Sorter på AreaProj, som er forkortelser for diverse projekter. Udvælg 

ansøgninger og vælg Handling: ”Send kandidater til kontaktpersoner” og klik på knappen Start. 

http://psys.au.dk/templates/
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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Du skal nu vælge Admin : Request academic pre-assessments som email skabelon: 

Du får nu følgende email frem: 

Vær opmærksom på IKKE at sende vedhæftede filer med, når du sender emailen til nærmere 

bestemt preassessor, da de er tilgængelige via ansøgningslinket. 

Dette bruges især, hvis en person skal forbedømme mange ansøgninger, da administrationen kan 

sende én samlet email med links til alle ansøgninger, hvor programmedlemmer og formænd kun 

kan sende en ad gangen. Se hvordan programmedlemmer og formænd kan sende en ansøgning 

til forbedømmelse i vejledningen Prog. assessment og pre-assessment. 

Forberedelse af ansøgninger til skoleudvalg 

Når programmernes behandlingsfrist er udløbet og programformanden har sendt ansøgningerne 

til School assessment, arbejdes der videre med de kvalificerede ansøgninger. Se          i figur 1 . 

Der laves en masse-opgaveopdatering for hvert program/call, til status: Send to school 

assessment for at give skoleudvalget adgang til at arbejde videre med bedømmelserne. Status 

går automatisk videre til Awaits School Assessment. Sæt Due date til fristen for udvalgets 

behandling af ansøgningerne.  

For at få en let oversigt over ansøgningsdata genereres rapporten Application & Programme Data 

til school assessment  og sorteres efter kvalificerede og programtilknytning, og lægges op under 

fanebladet Dokumenter i det overordnede call med kategorien: Application data. Se vejledning 

under rapportgenerering. 

For at få en let oversigt over ansøgningsbilag genereres rapporten PDF-fil genereres for hvert 

program af de kvalificerede ansøgninger: Gå ind i fanen Ansøgninger og sorter ansøgere efter 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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Status. Vælg alle de kvalificerede med status Awaits school assessment, saml og læg op under 

fanebladet Dokumenter i det overordnede call med kategorien: Application Attachment 1 (hvis 

filen er for stor, deles den i flere, der kan gemmes under kategorien Application Attachment 2 og 

3). Se vejledning om pdf-filer. 

Send besked til skoleudvalget, at ansøgninger er klar til bedømmelse. 

Skoleudvalgets sagsbehandling 

Ved skoleudvalgets møde vælges de relevante statuser til efterbehandling: se  i figur 1. 

Det er vigtigt at understøtte skoleudvalget i at udfylde alle nedenstående felter korrekt. 

Vær især opmærksom på disse: 

Faculty FTE = AU full time equivalent (økonomiårsværk), som fakultetet lægger i det enkelte projekt. 

External FTE = external full time equivalent (økonomiårsværk), som AU håndterer, eksempelvis 

bevillinger fra EU, FI, Luncdbeck, Kræftens Bekæmpelse. 

Non AU FTE = Non AU full time equivalent (økonomiårsværk), der skal beskrives. Indsæt både antal 

årsværk og prosatekst. Denne udfyldes, når AU ikke skal håndtere finansieringen, eksempelvis 

erhvervsph.d., CSC, stipendier fra internationale studerendes hjemland. Her skal også noteres, om 

der skal betales studieafgift eller om den studerende får ”tuition waiver” 

Økonomioplysningerne kan trækkes ud i en rapport til brug for økonomiafdelingens arbejde. 
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Uni agreement: 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.

 Bilaterale aftaler med andre universiteter

Ved other cooperation noteres som vist nedenunder. Vær opmærksom på om der er Non AU 

mangaged finansiering med i aftalen, så det bliver registreret rigtigt under finansieringen. Eksempler: 

 Erhvervsph.d. hvor virksomheden beskrives

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

have finansieringen

 EU Marie Curie (coop inst country sættes til Denmark) – HR backoffice laver

ansættelsesbreve

 SDC – Sino Danish Center for Education and Research

 SWB – Science Without Borders med Brasilien

Industrial PhD vinges af hvor relevant: 

Der er tre valgmuligheder for at ændre status i systemet: 

 Send to rejection qualified

 Send to school head assessment

 Offer admission

Man kan eventuelt sende information om antal der optages i indeværende optagelsesrunde til 

offentliggørelse til Kommunikation, gerne med sjove statistik vedr. køn, internationalitet, mm 

Videre behandling af ansøgningerne 

Når ansøgningerne er færdigbehandlede i skoleudvalget, klargøres ansøgningerne til at udsende 

mailtilbud og afslag, for detaljer se vejledning Udsendelse af tilbud og afslag. 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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For videre behandling af ansøgere, der accepterer se vejledning Fra Awaits confirmation of offer 

til medarbejder. 

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

