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Statusskifte ved aflevering eller ved 
indskrivningsperiodens udløb uden 
aflevering 

Ved aflevering af afhandling eller udløb af indskrivningsperioden uden aflevering får en medarbejder 

automatisk tildelt en ny status: 

 Når medarbejderen har indleveret afhandling til bedømmelse (status Awaits study 

conclusion) 

 Når medarbejderen har overskredet fristen for indlevering, men endnu ikke afleveret en 

afhandling til bedømmelse (status Awaits dissertation) 

Statusserne tildeles for at gøre det lettere at udsøge disse grupper og for at gøre det muligt at 

frasortere grupperne i fx filtre og rapporter.  

Bemærk dog at medarbejdere med disse statusser som udgangspunkt stadig vil komme med i filtre 

og rapporter over medarbejdere generelt, da de ikke er lagt på arkiv. Så hvis I selv laver et filter eller 

en rapport og ikke vil have dem med, skal I vælge ikke at medtage medarbejdere med disse statusser.  

Der er desuden lavet to særskilte filtre, der udsøger disse to grupper af medarbejdere (jf. de enkelte 

afsnit længere nede i vejledningen). 

I nedenstående workflow er det primære workflow vist med rødt. De stiplede linjer viser, at det er en 

automatiseret handling.  

 

Figur 1 
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Awaits study conclusion – indlevering af afhandling 
Når en medarbejder har indleveret sin afhandling til bedømmelse, laves der en 

afhandlingsanmodning, og datoerne for aflevering opdateres på medarbejderfanen (se vejledningen: 

Anmodninger – Aflevering af afhandling (pt under udarbejdelse 10/12/2012).  

Når der registreres en dato i Defence submission date-feltet på Medarbejder-fanebladet ændres 

medarbejderens status fra Enrolled/Enrolled, Part B til Awaits study conclusion. Dette sker i løbet af 

et døgn efter, at der registreres en dato i Defence submission date-feltet på Medarbejder-

fanebladet.  Samtidig registreres der automatisk en forfaldsdato på 17 uger (ca. 120 dage). 

 Statusskiftet kan også   foretages manuelt, hvis man ønsker at få statussen ændret med det samme 

eller man ønsker en anden forfaldsdato end de 17 uger, der bliver sat automatisk: 

1. Klik på Medarbejder-fanebladet og derefter på Opgaveopdatering (se Figur 2) 

 

Figur 2 

2. Klik Skip ved Follow up  og vælg status Awaits study conclusion i Næste status i højre side.  

Lokation bibeholdes. 

Forfaldsdato bliver sat til +17 uger. Hvis forfaldsdatoen skal være længere end de 17 uger, 

skrives datoen i Forfaldsdato-feltet.  

Der afsluttes ved at klikke på Gem og tilføj (se Figur 3). 

 

Figur 3 

 

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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 I filteret *Admin – Awaits study conclusion under Medarbejder vises alle de medarbejdere, der har 

status Awaits study conclusion.  

Awaits dissertation – udløb af indskrivningsperiode 
Hvis en medarbejder ikke afleverer sin afhandling inden indskrivningsperioden udløber, ændres 

medarbejderens status automatisk fra Enrolled/Enrolled, Part B til statussen Awaits dissertation. 

Dette sker, når indskrivningsdatoen overskrides. 

Forfaldsdatoen sættes til +4 uger. 

 

 

 

 

 

Medarbejdere med denne status kan fremsøges med filteret *Admin – Awaits dissertation 

Hvis medarbejderen på et senere tidspunkt skal på arkiv med status ’Aborted’, laves en 

opgaveopdatering, hvor status Aborted vælges  (se vejledningen: Afslutning af en studerende - både 

fuldførte og afbrudte). Ved at vælge denne status afsluttes workflowet, og medarbejderen flyttes på 

arkiv. 

 

Aflevering af afhandling når medarbejderen er på arkiv 
 NB: Nedenstående vejledning angår kun medarbejdere, der kun mangler at aflevere selve 

afhandlingen. Hvis en medarbejder, der tidligere har været indskrevet, ønsker decideret 

genindskrivning på ph.d.-uddannelsen med henblik på at følge et reelt forløb og ikke blot aflevere, 

skal vedkommende håndteres på en anden måde (12.12.12: vejledning til dette er endnu ikke 

udarbejdet.)   

Hvis en tidligere medarbejder, der er på arkiv,  afleverer sin afhandling, og ph.d.-skolen accepterer at 

modtage afhandlingen, fremfindes medarbejderen på arkiv: Under fanebladet Status klikkes på Hent 

i rubirkken Arkiv (se Figur 4). Medarbejderen får nu status Aktiv igen. 

NB. Det er ikke Enrolment end, der udløser denne status, men 

forfaldsdatoen under Opgavefanebladet for en Medarbejder.  

Pt. bliver denne dato ikke sat til det rigtige for Enrolled, så vær sikker på, 

at skrive Enrolment end datoen i forfaldsdato-feltet, når der skiftes fra 

status Enrolment preparation til Enrolled i forbindelse med oprettelsen af 

medarbejderen i Talent Management.  

http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/
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Figur 4 

Under fanebladet Opgaver er alle opgaver lukkede. For at bevare historikken bibeholdes disse lukket 

og i stedet laves et nyt workflow:  

1. Klik på Tilføj Opgave (se Figur 5) 

 

Figur 5 

2. Vælg workflowet PhD Student og klik på Gem (se Figur 6) 

 

Figur 6 

Der er nu et nyt, åbent workflow med status Enrolment preparation.  

3. Klik på Opgaveopdatering (se Figur 7). Klik Skip i Follow up billedet, med mindre der er 

noget, der skal følges op på.  
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Figur 7 

4. I statusbilledet vælges Awaits study conclusion i Næste status (se Figur 8) 

Lokation sættes til den relevante lokation.  

Forfaldsdato bliver automatisk sat til +17 uger.  

Der afsluttes ved at klikke på Gem og tilføj 

 

Figur 8 

Det videre forløb er nu det samme som ved medarbejdere, der ikke har været Aborted, og som 

afleverer deres afhandling (se vejledningen: Anmodninger – Aflevering af afhandling,  pt under 

udarbejdelse, 10/12/2012).  
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