
Tildeling ad adgang til PhD Planner 
Hvem og hvad Hvem tildeler Kommentar 
Ph.d.-studerende, der skal have adgang til Student portal Ph.d.-administration  
VIP, der skal have adgang til Manager portal Ph.d.-administration  
Institutsekretærer, der skal have adgang til Manager portal Ph.d.-administration Denne rolle giver adgang til et instituts ph.d-studerende. 

Det er beskrevet i vejledningen ”Kontaktpersoner, oprettelser og æn-
dringer”, der findes på http://medarbejdere.au.dk/administra-
tion/forskning-talent/talentadministration/phdplanner/ 

Medarbejdere i ph.d.-administrationerne på AR, BSS, ST, 
HE og Talentudviklingsenheden (inkl. studentermedhjælp, 
vikar osv.), der skal have adgang til administratormodulet. 

IT Superbruger i eller teamleder for ph.d.-administrationen skriver til 
phdpxpxssupport.it@au.dk for at få tildelt adgang. Følgende skal angi-
ves: 

• Navn: 
• Enhed: (ST, HE, AR, BSS, Talentenheden) 
• AU ID: 
• AU mailadresse: 
• Stilling: 
• Telefon: (skal det med, skal det stå præcist, som det skal vises. Skal 

det ikke med, så skriv ’Skal ej vises’) 
• Mobilnummer: (skal det med, skal det stå præcist, som det skal vise. 

Skal det ikke med, så skriv ’Skal ej vises’) 
• Profil: (Administrator, Data manager, Person editor, View only) 
• Miljø: (Produktion, Test) 

Som udgangspunkt tildeles ikke adgang til administratormodulet for AU medarbejdere, der ikke er ansat i ph.d.-administrationerne på AR, BSS, ST, HE og Talentudviklings-
enheden. Hvis der i særlige tilfælde ønskes tildelt adgang til en medarbejder uden for ph.d.-administrationerne på AR, BSS, ST, HE og Talentudviklingsenheden, vendes det 
med systemforvalter for PhD Planner. 
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Fjernelse af adgang til PhD Planner 
Hvem og hvad Hvem fjerner Kommentar  
Ph.d.-studerende, der stopper (med eller uden tilde-
ling af grad), og derfor skal have fjernet deres adgang 
til Student portal 

Ph.d.-administration Det sker ved lukning af den ph.d.-studerende. Følg vejledningen ”Afslut-
ning af studerende - både fuldførte og afbrudte”, der findes på http://med-
arbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/talentadministra-
tion/phdplanner/ 
 

VIP, der ikke længere har opgaver, der varetages i 
PhD Planner, og derfor skal have fjernet deres adgang 
til Manager portal 

Ph.d.-administration Dette er beskrevet i vejledningen ”Kontaktpersoner, oprettelser og æn-
dringer”, der findes på http://medarbejdere.au.dk/administration/forsk-
ning-talent/talentadministration/phdplanner/ 
 

Medarbejdere, der ikke længere er ansat i ph.d.-admi-
nistrationerne på AR, BSS, ST, HE eller i Talentudvik-
lingsenheden, skal have fjernet adgang til PhD Plan-
ner.  

IT Superbruger i eller teamleder for ph.d.-administrationen skriver til Pe-
opleXS support PhD administrationen, AU IT phdpxssupport.it@au.dk for 
at få fjernet adgang.  
Det skal ske i forbindelse med fratrædelsen.  
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