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Nedenstående principper er udarbejdet med henblik på at sikre ensartet journalise-
ring af studieadministrationens studentersager.  
 
Som offentlig myndighed er universitetet forpligtet til at sikre registrering af alle do-
kumenter, der er indgået til eller oprettet som led i administrativ sagsbehandling. 
Endvidere er universitetet forpligtet til at sikre en ensartet afgørelsespraksis, når der 
træffes afgørelser med samme hjemmelsgrundlag. Principperne for journalisering har 
således til formål at sikre, at universitetet lever op til de forpligtelser samtidig med, at 
der sikres en effektiv sagsstyring, hvor relevante afgørelser og sagsakter let kan frem-
søges.  
 
Hvem journaliserer? 
Det er den enkelte medarbejder, der har ansvaret for at sikre såvel, at sagen er opret-
tet, som journalisering af den løbende korrespondance vedrørende sagen.  
 
Hvad journaliseres? 
Ved studentersager skal dokumenter, e-mails, breve mv. journaliseres i de sager, hvor 
der er eller vil blive truffet en afgørelse. Det gælder også en mundtligt meddelt afgø-
relse, som skal journaliseres på et notat.  
 
Som udgangspunkt vil de fleste henvendelser fra studerende skulle journaliseres, 
med mindre der er tale om en vejledningssituation, eller hvis der alene er tale om 
henvendelser eksempelvis med anmodning om telefonopringning eller lignende. 
I alle sagstyper, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse, er det vigtigt at journali-
sere alle oplysninger, som indgår i afgørelsens beslutningsgrundlag. Ligeledes skal 
følsomme personoplysninger journaliseres, hvis de har været en del af beslutnings-
grundlaget i en konkret sag (f. eks. en lægeerklæring i en dispensationssag).  
 
Sager, der skal journaliseres, vil typisk være ansøgningssager, hvor en studerende sø-
ger om dispensation, merit eller optagelse. Alle studerende er som udgangspunkt op-
rettet som kontakt i WorkZone, når de er indskrevet i STADS, og det er medarbejde-
rens opgave at knytte den pågældende studerende som part på sagen. Hvis den stude-
rende ikke er oprettet som kontakt i WorkZone, kontaktes superbruger.  
 
Enkeltsagsprincippet 
Vi journaliserer studentersager efter et enkeltsagsprincip, hvor hver meritsag, dispen-
sationssag, optagelsessag osv. oprettes som en enkeltsag, hvortil den studerende kob-
les som part. Dette sikrer at en søgning på en studerende i WorkZone, vil give et sam-
let overblik over alle hans/hendes sager. Til statistiske formål kan vi fremsøge på et 
emneord eller en oplysning (nærmere forklaret herunder) og trække data på tværs af 
uddannelser, studienævn, fakulteter osv. 
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En ansøgning kan vise sig at indeholde mere end én ansøgning. Søges der f.eks. om 
dispensation fra den maksimale studietid, kan det ofte vise sig, at sagen også skal be-
handles for studieaktivitetskravet. I dette tilfælde vil der stadig kun være én sag, men 
den markeres med flere relevante oplysninger (se nedenfor). Der markeres ”Delvis 
medhold” på de sager, der indeholder mere end én ansøgning, og som får forskellige 
udfald. 
 
Journalisering af ikke-sagsbehandling 
Materiale, der ikke i sig selv udgør en sag, kan også journaliseres i WorkZone. Det er 
et kompromis med enkeltsagsprincippet, og den type materiale skal således journali-
seres som dokumenter på en samlesag. Det giver os mulighed for at journalisere op-
lysninger, som kan have betydning eller vigtighed for en senere sagsbehandling, og 
bliver det aktuelt, kan dokumentet flyttes til en reel sag. En sagsbehandler kan der-
med orientere sig i en samlesag for at finde ud af, hvad der er gået forud for en ansøg-
ning om f.eks. forlængelse af den maksimale studietid.  
 
Samlesagen oprettes samtidig med, at den studerende oprettes i WorkZone og kan 
kendes på, at sagstitlen starter med et CPR-nummer. 
 
Sag 
En sagsbehandling i WorkZone består af tre elementer. Sagen er beskrivelsen af, 
hvad ansøgning og/eller afgørelse handler om. Den pågældende studerende skal altid 
være knyttet som part på sagen. De enkelte dokumenter (som minimum ansøg-
ning, dokumentation, afgørelse) kobles til den respektive sag som akter på sagen. 
 
Sagsforside 
Det er den enkelte medarbejders opgave at sikre, at Sagstitlen bliver korrekt udfyldt: 
Navn Efternavn Studienummer Sagstype. Sagsgruppen vælges ifølge journalplanen. 
Ved Ansvarlig enhed vælges det relevante studienævn (undtagen ved klagesager) og 
ved Udførende enhed laves aftaler lokalt. Udførende enhed kan også udlades. På 
sagsforsiden tilføjes eventuelt Emneord (se nærmere herunder). 
 
I tillæg til informationerne på sagsforsiden tilføjes altid Oplysninger i detaljefanen. 
På hver sag tilføjes oplysning om uddannelse samt oplysninger om sagens art. 
 
Se konkrete eksempler længere nede i dokumentet. 
 
Sagstilstande 
Der er seks tilstande, vi kan sætte på en sag: 
1. Afklaret/belyst 
2. Arkiveret 
3. Afventer 
4. Færdigbehandlet 
5. Ny 
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6. Under behandling 
 
Der anvendes tre tilstande: Arkiveret, Ny eller Under behandling. Arkiveret anven-
des, når sagsbehandlingen er afsluttet, og en afgørelse er sendt. Ny anvendes, når sa-
gen er nyoprettet, og inden sagsbehandlingen går i gang. Under behandling anven-
des, når sagen er under behandling. Hvis en af de tre andre kategorier bruges, vil de 
ved datatræk blive betragtet som tilhørende kategorien Under behandling. 
 
Sagens afslutning 
Når en sag er færdigbehandlet skal alle dokumenter arkiveres, sagens tilstand skal 
være Arkiveret, og til slut afsluttes sagen. En sag kan til enhver tid genåbnes, hvis det 
skulle være nødvendigt. 
 
Indblik 
WorkZone er som udgangspunkt et åbent system, hvor alle, der har adgang til syste-
met, kan se alle sager. Dog skal den enkelte medarbejder være opmærksom på, at det 
kun er tilladt at tilgå sager, som er relevante i en arbejdsmæssig sammenhæng. Da sy-
stemet logges, skal den enkelte medarbejder således kunne begrunde, hvilken rele-
vans sagen har haft i relation til den enkeltes opgaver. Hvis en medarbejder uberetti-
get læser sager uden relevans for den pågældendes arbejdsopgaver, vil dette være for-
bundet med et tjenstligt ansvar og kan udløse en disciplinærsag. 
 
Sager vedrørende SU forsynes dog med et særligt indblik qua volumen og SU- sager-
nes ringe eller manglende betydning for den øvrige sagsbehandling. Det vil sige, at 
kun SU-medarbejderne kan se SU-sagerne. 
 
Hvis der er behov, kan der oprettes et særligt indblik på eksempelvis eksamensklager, 
så kun den medarbejder, der sagsbehandler eksamensklager, kan åbne de relevante 
dokumenter.  
 
Videndeling og ensartet praksis 
Valg af sagsgruppe, oplysninger og emneord: For at gøre det muligt at fremfinde sa-
ger vedrørende bestemte emner er det afgørende, at de enkelte sager kategoriseres 
med relevant sagsgruppe, oplysninger og emneord.  
 
Sagsgruppe 
En sagsgruppe er den overordnede type, en sag tilhører, f.eks. en dispensation eller 
en forhåndsgodkendelse/merit. Der vælges på en fast rullemenu. Se oversigt nederst i 
dette dokument. 
 
Oplysninger 
Yderligere specificering af hvilken type sag det drejer sig om. F.eks. en forhåndsgod-
kendelse til dansk institution eller en dispensation fra maksimal studietid. Der vælges 
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fra fast rullemenu med under-emner. Se dokumentet Guide til Sagsgrupper og Op-
lysninger på studentersager. 
 
Emneord 
På hver sag er det muligt at skrive i feltet Emneord. Det er et ekstra ’tag’, man kan 
mærke sin sag med. F.eks. barsel, stress eller iværksætteri. Se dokumentet Guide til 
Sagsgrupper og Oplysninger på studentersager. 
 
Hvis det er muligt, bør feltet indeholde en henvisning til de retsregler, hvorefter en 
afgørelsen er truffet. Det giver mulighed for, at andre sagsbehandlere let kan frem-
søge de afgørelser, der vedrører et bestemt emne eller er truffet med hjemmel i en be-
stemt paragraf, og på den måde sikres en ensartet praksis ved fortolkningen af for-
skellige bestemmelser. 
 
Ved valg af emneord er det en god idé at holde sig for øje, hvad der vil være nærlig-
gende at søge på, hvis det på et senere tidspunkt skulle være relevant for en selv eller 
en kollega at fremsøge sagen. Her er det vigtigt at være opmærksom på ikke at tilføje 
ord under Emneord, som ikke allerede er dækket i Sagsgruppe eller Oplysninger. 
 
Dokumenter 
Et dokument er den enkelte ansøgning, afgørelse, høringsskrivelse med videre (sa-
gens akter). Eksempelvis kan en dispensationssag som rumme følgende dokumenter: 
ansøgning om dispensation, lægeerklæring, afgørelse.  
 
Dokumenttitel 
De enkelte dokumenter navngives med en titel, der er så specifik som mulig uden 
brug af forkortelser. Se konkrete eksempler længere nede i dokumentet. 
 
Dokumenttilstande 
WorkZone opererer med flere dokumenttilstande. I sagens indledende faser anbefa-
les det at benytte dokumenttilstanden udkast. I denne dokumenttilstand kan doku-
mentet redigeres af alle, og et igangværende dokument kan hurtigt overtages af en 
kollega ved sygdom eller lignende. Dokumentet kan slettes igen. I sager, hvor der skal 
sendes afgørelsesbreve til en ansøger, bør selve det afsendte brev have dokumenttil-
standen arkiveret, så der ikke kan rettes i brevets indhold efter afsendelse. Vær op-
mærksom på, at alle dokumenter skal arkiveres, når der er tale om endelige doku-
menter. 
  
Konkrete eksempler på journalisering af sager og dokumenter 
Alle sager tilføjes én sagsgruppe. Der kan tilføjes uendeligt antal af oplysninger. Der-
udover tilføjes emneord. Dokumenter i sagen navngives med lange titler (i modsæt-
ning til forkortelser).  
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Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg 
Den indkomne sag journaliseres med følgende titel: Navn Efternavn studienummer 
4. eksamensforsøg kursustitel med sagsgruppe Dispensation og oplysninger Eksa-
men -> Prøveforsøg samt evt. Rammer for studieprogression -> Maksimal studietid. 
Emneord f.eks.: Dysleksi. Part tilknyttes.

Afgørelsen journaliseres eksempelvis med følgende titel: 4. eksamensforsøg kursusti-
tel afgørelse med dokumentgruppen Afgørelse og dokumenttypen Udgående.  

Eksamensbevis 
Eksamensbeviser journaliseres i en sag med titlen Navn Efternavn studienummer 
kandidatbevis (afhængig af grad) med sagsgruppe Studieudskrift -> Beviser. Part til-
knyttes. 

Hvert bevis journaliseres som pdf med følgende titel: Bachelorbevis eller Kandidat-
bevis med tom dokumentgruppe og dokumenttypen Udgående. Ved Brevdato anfø-
res den dato, hvor beviset sendes til den studerende. 

Eksamensklage 
Den indkomne sag journaliseres med følgende titel Navn Efternavn studienummer 
eksamensklage kursustitel med sagsgruppe Klager og oplysninger Klager -> Eksa-
men og med emneord Bedømmelse. Part tilknyttes. 

Den indkomne klage journaliseres med følgende titel: Eksamensklage studienummer 
med tom dokumentgruppe og dokumenttype Indgående. 

Bedømmernes udtalelse journaliseres med følgende titel: Udtalelse studienummer 
med dokumentgruppen Udtalelse og dokumenttypen Indgående.  

Udmeldelsesbreve 
Sagen oprettes med følgende titel: Navn Efternavn studienummer [emne]. Eksem-
pel: Hans Hansen 20012001 Opbrugt eksamensforsøg kursustitel med sagsgruppe 
415, Udmeldelse og oplysninger Rammer Progression  -> [årsag]. Part tilknyttes. 

’Udfald’ på udmeldelsessager er status ’Henlagt’, hvis den studerende får medhold i 
en dispensation, der ophæver udmeldelsen. Hvis den studerende meldes ud, efterla-
des udfald blankt. 

Studieadministrativ information og vejledning 
Materiale, der ikke i sig selv udgør en sag, journaliseres på samlesagen, som kendes 
på, at titlen starter med den studerendes CPR-nummer. Dokumenterne på samlesa-
gen gemmes med titel Navn Efternavn studienummer [emne]. Eksempel: Navn Ef-
ternavn studienummer Tilmelding til speciale 2. prøveforsøg.  
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Manglende aflevering af speciale 
Tilhører kategorien ikke-sagsbehandling og journaliseres på samlesagen, som kendes 
på, at titlen starter med den studerendes CPR-nummer. Dokumenterne gemmes med 
titel Navn Efternavn studienummer [emne]. Eksempel: Navn Efternavn studienum-
mer Manglende specialeaflevering. 
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