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Hvordan finder man en kandidat? 
Der er flere forskellige måder at finde frem til en 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:” under menuen i venstre side 
I venstre side under menuen er der altid et ”Søg efter navn:” felt tilgængeligt (se figur 1). Her søger man på 
kandidater. Dvs. systemet søger ikke blandt kontaktpersoner, når man bruger dette felt. 

 

Figur 1 

Ved at skrive Charles Dickens i feltet og trykke søg, kommer dette resultat frem (se figur 2): 

 

Figur 2 
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Man kan derefter klikke på Charles Dickens navn, og så kommer man ind på Oversigts-fanebladet for 
Charles Dickens, hvor man kan se de informationer, som han har angivet i ansøgningsformularen (se udsnit i 
figur 3): 

 

Figur 3 

 

Find kandidaten via Kandidater-menuen  
En alternativ måde at finde Charles Dickens på er at klikke på Kandidater i menuen til venstre: 

 

Figur 4 
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Et klik på Kandidater i menuen frembringer en liste af alle kandidater (som ikke er arkiverede), se figur 5. I 
dette tilfælde er der ikke ret mange, så man kan hurtigt spotte Charles Dickens. 

 

Figur 5 

Når man klikker på Charles Dickens, kommer man til Oversigts-fanebladet for ham (det samme billede som i 
figur 3). Hvis der er mange flere kandidater, kan man bruge søgefeltet øverst til højre (se figur 5). Så vil man 
få den samme resultatliste som i figur 2, hvorfra man så kan klikke på Charles Dickens og kommer ind på 
Oversigts-fanebladet i figur 3. 

Find kandidaten via Ledige stillinger 
Hvis man ved, hvilket program Charles Dickens har søgt, så er en tredje måde at finde frem til ham på, at gå 
via opslaget for programmet. 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. Dvs. at man klikker 
på Ledige stillinger i menuen til højre (se figur 6): 

 

Figur 6 

Så kommer der en liste af alle opslag frem (som ikke er arkiverede), og man klikker på opslaget for 2011 
Test Programme 1 (se figur7): 
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Figur 7 

Ved tryk på programmet kommer man ind på programmets Oversigts-faneblad (se figur 8), hvor man kan se 
forskellige informationer omkring opslaget, eksempelvis udløbsdato, ansøgere, kontaktpersoner etc. I dette 
tilfælde er der kun én kandidat, nemlig Charles Dickens. Herfra kan man klikke på hans navn, og så kommer 
man ind på Charles Dickens Oversigts-faneblad (se figur 3). 

 

Figur 8 
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Hvordan retter man i en kandidats oplysninger? 
Hvis en kandidat henvender sig, fordi vedkommende er kommet til at skrive noget forkert i 
ansøgningsformularen, så har man som administrator 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 (figur3). 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. Det gør man ved at klikke på fanebladet, se den røde cirkel i figur 
9. 

 

Figur 9 

 

På Kandidat-fanebladet kan man se alle kandidatens oplysninger, og man har mulighed for at rette i dem. 
Fødselsdatoen findes under Personligt. Man retter datoen, og så trykker man efterfølgende på Gem-knappen 
øverst i midten (se figur 10). 

 

Figur 10 
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Dokumenter i PhD Planneren 
På Dokumenter-fanebladet (se figur 11) kan man se alle de bilag, som kandidaten har uploadet sammen med 
ansøgningsformularen. Derudover vil man kunne se emails, 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 til (se figur 11). Dvs. at eksempelvis Project description-dokumentet har typen Project 
description.  

 

Figur 11 

Hvordan uploader man bilag modtaget via email i PhD Planneren? 
I dette afsnit gennemgås, hvordan man uploader bilag, som en kandidat sender på email til Mailbox – ind 
(ved at svare på kvitteringsemailen).  

Når man har læst emailen i Mailbox – ind og valgt hvilken kandidat, den skal gemmes på, så ryger emailen 
automatisk ind på kandidatens Dokument-faneblad, og der er mulighed for at gemme emailens vedhæftede 
dokumenterne direkte fra dette vindue (se figur 12).  

Hvis man gemmer dokumenterne direkte fra dette vindue ved for hvert dokument at vælge den kategori, det 
skal gemmes som, så er det en god idé at skrive en kommentar i Dokument-feltet (se figur 12), så man på 
Dokumenter-fanebladet efterfølgende kan se forskel på de nye dokumenter og de dokumenter, som 
ansøgeren selv uploadede. 

Tryk derefter på Gem-knappen. 
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Figur 12 

Man kan nu på Dokumenter-fanebladet se de tre nye dokumenter (Mail, Motivation og Project description) – 
de har alle den samme kommentar (se figur 13), som man skrev i Dokument-feltet i figur 12. 

 

Figur 13 

De oprindelige dokumenter ligger stadig på Dokumenter-fanebladet, så historikken er sikret. For at man kan 
kende forskel på de oprindelige dokumenter og tilsendte dokumenter, så er det nødvendigt at skrive en 
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kommentar i Dokument-feltet (figur 12) som fx Uploaded, Received on mail, eller noget andet.  
Kommentaren kan ses i Angående-kolonnen (markeret med grøn i figur 13) på Dokumenter-fanebladet. 
Bemærk, at kommentaren på emailen og de to tilsendte dokumenter bliver ens. Man kan dog ændre 
kommentarerne enkeltvis, hvis man ønsker det. 

Hvis der er flere dokumenter med samme type, eksempelvis to Project description som ovenfor i figur 13, så 
vil ansøgeren via kvitteringsemailen KUN kunne se ét dokument – nemlig det seneste uploadede dokument. 

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

 

Læs mere om upload af dokumenter i vejledningen ’Upload af dokument’, som du finder her 
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/.  

Hvordan uploader man bilag, som ligger gemt på computeren? 
I dette afsnit gennemgås, hvordan man uploader bilag, som man har gemt på sin egen computer. 

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

 

Figur 14 

Hvordan uploader man? 
Skal man uploade et nyt dokument, så trykker man på Upload dokument-knappen, se markeringer i figur 14 
herover. Hvis man skal uploade et dokument, som der allerede findes et af i forvejen, så kan man også bare 
trykke på det dokument, men i så fald overskrives det eksisterende dokument. Man skal derfor anvende 
Upload dokument-knappen, medmindre dokumentet skal erstatte det eksisterende. 

Ligegyldigt, om man trykker på Upload dokument-knappen, eller om man trykker på en af dokument-
typerne, kommer man til billedet i figur 15. Eneste forskel er, at hvis man har trykket på en type - som i dette 
tilfælde, hvor der blev trykket på Project description - så er kategorien og dokument-feltet med en 
beskrivelse allerede udfyldt med det eksisterende dokuments data, og man kan klikke på det eksisterende 
dokument. Bemærk, at kategori er det samme som type i oversigten over emails og dokumenter.  

Havde man trykket på Upload dokument-knappen ville alle felterne være blanke.  
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Figur 15 

Man trykker på browse-knappen for at finde det nye dokument (på sin egen computer). 

Har man trykket på et eksisterende dokument som i dette tilfælde: BEMÆRK, at hvis man derefter 
trykker på Upload-knappen, så erstattes det gamle dokument med det nye. Dvs., at det gamle dokument 
bliver slettet. For historikkens skyld tilrådes det ikke! I højre side kan man sætte datoen og i Dokument-
boksens tilrådes det at skrive en kommentar om, at et nyt dokument er uploadet (se figur 15). Tryk derefter 
på Gem-knappen. 

Hvis man lader være med at trykke på Upload-knappen, men i stedet kun trykker på Gem-knappen, så 
overskriver man ikke det gamle dokument, men laver i stedet et nyt dokument af Project description 
kategorien/typen (kategori er det samme som type i oversigten over emails og dokumenter), og man beholder 
samtidig det gamle dokument. Det er en rigtig god idé at skrive en kommentar i Dokument-feltet, så man på 
Dokumenter-fanebladet efterfølgende kan kende forskel på det nye og det gamle dokument. 

Tryk til sidst blot på Dokumenter-fanebladet for at se, at bilaget faktisk er kommet til at ligge blandt de 
øvrige.  

I management-portalen, som er programmerne og skolelederens indgang til PhD Planneren, vil man altid kun 
kunne se ét dokument af hver type/kategori. Dvs., at når der er flere bilag med den samme kategori/type, så 
er det altid kun det nyeste, som programleder, -medlemmer og skoleleder kan se.  

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 
Drejer det sig om udskiftning af CV, gøres det ved at gå ind på Kandidat-fanebladet og i CV'er-boksen 
udpege det nye CV (se figur 16 herunder). 
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Figur 16 

Når man trykker på Gem-knappen, 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.  

 

Læs mere om upload af dokumenter i vejledningen ’Upload af dokument’, som du finder her 
http://psys.au.dk/vejledninger/adm-vejledninger/.  

Hvordan flytter man en kandidat fra ét program til et andet? 
Det kan ske, at en kandidats ansøgning af en eller anden grund er landet på det forkerte program, og den skal 
flyttes over på et andet program.  

For at flytte en kandidat fra ét program til et andet, så finder man kandidaten i systemet og klikker sig ind på 
kandidatens Ansøgninger-faneblad (se figur 17 herunder). Her kan man se, hvilke opslag (ledige stillinger), 
som kandidaten har søgt, og der er mulighed for at flytte en ansøgning til en anden ledig stilling (program).  

 

Figur 17 

I dette tilfælde har Charles Dickens søgt på programmet 2011 10 Test Programme 1, men vi ønsker at flytte 
ansøgningen over til 2011 10 Test Programme 2. Det gør man ved at trykke på Skift ledig stilling (se den 
røde cirkel i figur 17). 
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I næste billede (figur 18) vælger man det program, som ansøgningen i stedet skal tilknyttes, og så trykker 
man på Tilknyt-knappen. Nu bliver ansøgningen så fjernet fra programmet 2011 10 Test Programme 1, og er 
i stedet tilknyttet 2011 10 Test Programme 2.  

 

Figur 18 

Man kan efterfølgende via Ledige stillinger i menuen til venstre klikke sig ind på de to opslag og tjekke at 
Charles Dickens ansøgning er flyttet. 

Hvordan fjerner man en ansøgning, som ikke skal bedømmes? 
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, så 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 putter 
ansøgningen på arkiv fremfor at slette den, så har man mulighed for at se ansøgningen igen, hvis det skulle 
vise sig at blive nødvendig.  

Man sætter en ansøgning i status ”Legal rejected” på Opgave-fanebladet (se figur 19). Tryk her på 
Opgaveopdatering. 

 

Figur 19 
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Man kommer så videre til siden, hvor man kan lave en statusopdatering (se figur 20). Skift til den næste 
status ”Legal rejected”. Hvis man helt sikkert ønsker at arkivere ansøgningen, så sætter man flueben i 
Workflow fuldført. Hvis man ikke er helt sikker, så kan man fjerne fluebenet i Workflow fuldført, så har man 
nemlig stadig mulighed for at fortryde statussen ”Legal rejected” og sende ansøgningen videre i 
bedømmelsesforløbet. 

Tryk til sidst på Gem og tilføj. 

 

Figur 20 

Hvornår er ansøgningen modtaget? 
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”.  

Man kan se på en kandidats Oversigt-faneblad helt nede i bunden, hvornår en ansøgning er modtaget. 

Det tidspunkt, der står ved Oprettet af, er tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. Dvs. at i tilfældet 
herunder (se figur 21) er ansøgningen modtaget den 1. maj klokken 17.54.06. 

 

Figur 21 

 


