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Automatisk statusskift
Ved udløb af indskrivningsperioden uden aflevering eller ved aflevering af afhandling får den ph.d.studerende automatisk tildelt en ny status:
•
•

Når den ph.d.-studerendes indskrivningsperiode udløber, og vedkommende endnu ikke har indleveret en
afhandling til bedømmelse ændres status på Opgaver-fanebladet til Awaits dissertation.
Når den ph.d.-studerende har indleveret en afhandling til bedømmelse ændres status på Opgaverfanebladet til Awaits study conclusion)

Statusserne tildeles for at gøre det lettere at udsøge disse grupper i filtre og rapporter.
Bemærk dog at medarbejdere med disse statusser som udgangspunkt kommer med i filtre og rapporter
over medarbejdere, da de ikke er lagt på arkiv. Så hvis man selv laver et filter eller en rapport og ikke vil
have dem med, skal man vælge ikke at medtage medarbejdere med disse statusser.
Der er lavet to særskilte filtre, der udsøger disse to grupper af medarbejdere (jf. afsnittene Awaits
dissertation – udløb af indskrivningsperiode og Indlevering af afhandling nedenfor).
I nedenstående workflow er det primære workflow vist med rødt. De stiplede linjer viser, at det er en
automatiseret handling.
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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. Det sker,
når indskrivningsperiodens udløbsdato overskrides. Forfaldsdatoen sættes til +4 uger.
NB. Det er ikke Enrolment end, der udløser denne status, men Forfaldsdatoen
under Opgaver-fanebladet for en ph.d.-studerende.

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 afsnittet Lukning af ophørt (uden indlevering af afhandling) nedenfor).
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Indlevering af afhandling
I det nedenstående gennemgås step by step, hvad der skal gøres i forbindelse med indlevering af en
afhandling. Indlevering af afhandling kan ske på flere måder:
-

Den ph.d.-studerende indleverer en afhandling i forbindelse med sin udskrivning af ph.d.-studiet
Den ph.d.-studerende indleverer en afhandling efter udskrivningsdatoen, men han/hun er ikke på
Arkiv, men har blot statussen Awaits dissertation.
Den ph.d.-studerende indleverer en afhandling efter, at han/hun er udskrevet og lagt på arkiv. Den
ph.d.-studerende lægges på Arkiv ca. ½ år efter indskrivningens udløb, hvis der ikke er aftale om
indlevering af en afhandling.

I det nedenstående startes med processen, hvor den ph.d.-studerende er på Arkiv. Hvis det ikke er
tilfældet, gå da videre til afsnittet: Indlevering af afhandling, når den ph.d.-studerende ikke er på Arkiv

Indlevering af afhandling, når den studerende er på arkiv
Hvis en tidligere studerende, der er på Arkiv, afleverer sin afhandling, og ph.d.-skolen accepterer at
modtage afhandlingen, fremfindes den studerende på Arkiv.
1. Under fanebladet Status klikkes på Hent i rubirkken Arkiv:

Den studerende får nu status Aktiv igen.
2. Under fanebladet Opgaver er alle opgaver lukkede. For at bevare historikken bibeholdes disse lukket og
i stedet laves et nyt workflow.
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3. Klik på Tilføj Opgave:

4. Vælg workflowet PhD Student og klik på Gem :

Der er nu et nyt, åbent workflow med status Enrolment preparation.
5. Klik på Opgaveopdatering .
6. Klik Skip i Follow up billedet, med mindre der er noget, der skal følges op på.

7. I statusbilledet vælges Awaits study conclusion i Næste status
Lokation sættes til den relevante lokation.
Forfaldsdato bliver automatisk sat til +17 uger
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8. Der afsluttes ved at klikke på Gem og tilføj
Det videre forløb er nu det samme som ved studerende, der ikke har været Aborted, og som afleverer
deres afhandling, se næste afsnit.
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Indlevering af afhandling, når den ph.d.-studerende ikke er på
Arkiv
Når en ph.d.-studerende har indleveret sin afhandling til bedømmelse, laves der en afhandlingsanmodning,
og datoerne for aflevering opdateres på PhD Student-formularen.

PhD Student-formularen
Når afhandlingen indleveres, opdateres rubrikken Study conclusion i PhD Student-formularen med
afhandlingens titel (Dissertation title) og dato for aflevering (Dissertation submission date):

Når der registreres en dato i feltet Dissertation submission date i PhD Student-formularen ændres den
studerendes status fra Enrolled/Enrolled, Part B til Awaits study conclusion.
Det sker i løbet af et døgn efter, at der registreres en dato i Dissertation submission date-feltet i PhD
Student-formularen. Samtidig registreres der automatisk en forfaldsdato på 17 uger (ca. 120 dage).
Forfaldsdato kan ændres manuelt. Se nedenfor. Se under Opgaver-fanebladet

Oprettelse af defence-anmodning
Hvis man adviserer den ph.d.-studerende og vejleder om aflevering, oprettes anmodningen, når man
sender adviseringsmail til ph.d.-studerende og vejleder. Det kan gøres f.eks. 3 måneder før Enrolment end
udløber.
Hvis man ikke adviserer ph.d.-studerende og vejleder, oprettes anmodningen, når afhandlingen indleveres,
eller forslag til bedømmelsesudvalg modtages.
9. Under fanen Anmodninger vælges Tilføj anmodning.

10. Vælg typen Defence: Registration and submission
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11. Udfyld Navn (navngiv anmodningen), Startdato for oprettelse af anmodning samt en fiktiv Slutdato,
hvis afslutningsdatoen endnu ikke kendes.
Den fiktive slutdato kan f.eks. være samme dato som startdatoen eller år 9999, da det på den måde er
nemt at se, at der er tale om en fiktiv dato. Det kan også være fire måneder efter afhandlingens
indlevering, så der tages højde for bedømmelse og tildeling af grad (datoen rettes, når den endelig
slutdato kendes).

Registrering af afhandling og bedømmelsesforløb
Regarding
Under Regarding - Description kan du beskrive sagen på anmodningen.
Under Document 1 uploades afhandlingen, da det link der indsættes i mailskabelonen til udsendelse af fil
fra Planner, trækker på dette felt. Der må derfor ikke uploades andre dokumenter under Document 1.
Under Document 2 uploades alle andre dokumenter fra den ph.d.-studerende. Dokumenterne kan også
uploades under panelet Documents under anmodningen.
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Outcome
Outcome decision sættes til sidst til Accept, når ph.d.-graden er godkendt.

Selve anmodningen lukkes derefter under anmodningens Opgaver-fane.

Admin
Under Admin kan interne noter noteres.
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Main Supervisor
Upload hovedvejlederudtalelsen og skriv dato for modtagelse.

Committee
Upload foreløbig og endelig indstilling samt skriv dato for modtagelse.
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Committee Members
Bedømmelsesudvalgets medlemmer indtastes manuelt. Husk, at udfylde alle data, herunder land og køn,
da det bruges til statistik.

Ingen indtastninger, heller ikke dokumenter, der tilføjes, vil blive gemt, medmindre man klikker på knappen
Gem nederst i formularen.
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Opgaver-fanebladet
Statusskiftet foretages automatisk, når afhandlingens indleveringsdato registres under Dissertation
submission date i PhD Student-formularen, men det kan også ske 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 Opgaver-fanebladet og derefter på Opgaveopdatering

2. Klik Skip ved Follow up og vælg status Awaits study conclusion i Næste status (højre side).
Lokation bibeholdes.
Forfaldsdato bliver sat til +17 uger. Hvis forfaldsdatoen skal være længere end de 17 uger, skrives
datoen i Forfaldsdato-feltet.
3. Der afsluttes ved at klikke på Gem og tilføj

I filteret *Admin – Awaits study conclusion under Medarbejder vises alle ph.d.- studerende, der har status
Awaits study conclusion.

Opgavestyring
I panelet Opgaver (tasks) er det muligt at styre, hvornår du næste gang skal handle på sagen.
Eksempel på opgavestyring ved modtagelse af en ph.d.-afhandling:
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12. Listen over opgaver indsættes under Aktuelle status/Current status (venstre side):

13. Registrer de opgaver, der er låst under Aktuelle status/Current status (venstre side)
14. Flyt de uløste opgaver over under Næste status/Next status (højre side).
15. Giv den førstkommende opgave en Forfaldsdato/Due date.
16. Klik på Gem og tilføj/Save & Add for at gemme:
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17. I opgaveoversigten under anmodningen fås nu overblikket over opgaverne:

18. Ude under Startside – Opgaver kan du se de kommende frister for ph.d.-skolens aktive sager. Du kan
her se, hvornår du næste gang skal foretage dig noget i sagen:

19. Når du modtager nye dokumenter/informationer vedr. anmodningen, laver du en ny
opgaveopdatering, jf. ovenfor.
Her i eksemplet er bedømmelsesudvalget blevet godkendt, og afhandlingen ventes indleveret den
30.9.2016:

Aktuelle status = løste opgaver
Næste status = kommende opgaver
20. Dette fortsætter, indtil hele processen er tilendebragt, og bedømmelsesprocessen er afsluttet.
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Upload og send dokument/afhandling fra
anmodning
Send mail med link til upload af pdf-fil
Når en ph.d.-studerende skal uploade et dokument (f.eks. ph.d.-afhandlingen) til en anmodning, sender
ph.d.-administratoren en mail med et link til den ph.d.-studerende.
Det er kun muligt for den ph.d.-studerende at uploade et dokument. Når dokumentet er uploadet, kan
linket ikke bruges til at uploade flere filer - med mindre administratoren ændrer typen på det uploadede
dokument. Det sikrer, at den ph.d.-studerende ikke uploader en ændret version af afhandlingen, uden at
administrationen er bekendt med dette. Det er kun muligt at uploade pdf-filer.
1. Åben den anmodning, som dokumentet skal tilknyttes.
2. Klik på Dokumenter i panelet i venstre side.
3. Klik på Ny e-mail.

Du får nu præsenteret en liste af relevante skabeloner/templates.
4. Markér skabelonen Admin* Link to upload Document og klik på Vælg
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5. Der genereres nu en mail med et link, hvorfra den ph.d.-studerende kan uploade et dokument.
Tilpas mailen med tekst og emne, men ret ikke i linket (”this link”).
6. Klik på Send via e-mail for at sende mailen.

Når den ph.d.-studerende klikker på linket i mailen kommer følgende billede frem:

Når den ph.d.-studerende har uploaded dokumentet og klikket på Send, er linket låst:

Det er ikke muligt for den studerende at bruge linket igen til at uploade endnu et dokument.
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7. Pdf-filen kan nu ses på anmodningen under Profil-siden i rubrikken Regarding.

8. Filen kan også ses under anmodningens Dokumenter, hvor den har typen Regarding doc1.

Under anmodningen Defence: Registration and submission bruges Regarding Document 1 alene til ph.d.afhandlingen. Den ph.d.-studerendes øvrige bilag uploades af ph.d.-administrationen under Regarding
Document 2.
Hvis der ligger flere dokumenter under Regarding Document 1, vil det altid være det bilag, der er modtaget
sidst i PhD Planner, der bliver udsendt til f.eks. bedømmelsesudvalget, når mailskabelonen Admin* Link to
Document benyttes. Det hjælper ikke at ændre modtagelsesdatoen for dokumenterne, da PhD Planner
stadig tager det dokument, som er modtaget sidst (uanset ændring af modtagelsesdatoen).
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Upload af ny fil under Regarding Document 1
Hvis den ph.d.-studerende er kommet til at uploade et forkert dokument, er det muligt at gøre linket
brugbart igen ved at ændre typen på det uploadede dokument.
1. Under anmodningens Dokumenter klikker du på linket under type for at åbne dokument-billedet.

2. I dokument-billedet kan du i drop-downlisten skifte Kategori.
3. Vælg Regarding doc2 eller den ”blanke” kategori øverst på listen.
4. Klik på Gem.

Det tidligere sendte link bliver nu igen aktivt for den ph.d.-studerende, så vedkommende kan uploade et
nyt dokument (f.eks. en ny version af afhandlingen).
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Den nye fil ligger under anmodningens Profil som Regarding Document 1, mens den gamle fil ligger som
Regarding Document 2:

Begge dokumenter kan også ses under anmodningens Dokumenter:

Hvis du valgte den blanke kategori til den første afhandling, ses den gamle version af afhandlingen som
”ukendt”.
5. Anvend mailskabelonen Admin* Link to Document til at sende den ny ph.d.-afhandling til
bedømmelsesudvalget. Se afsnittet Udsendelse af store filer.
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Udsendelse af store filer
I PhD Planner er det muligt at sende e-mails med vedhæftede filer, der fylder op til 10MB. Da fx
afhandlinger let kan fylde mere end dette, er der lavet en ”workaround” til udsendelse af store filer, som
ligger på en anmodning med dokument-kategorien Regarding doc1.
Hvis filen ikke er meget større end de 10 MB, så prøv først at komprimere filen i Adobe Acrobat Pro og send
den efterfølgende som vedhæftning til en e-mail.
Hvis filen er større end 10MB, så kan man, i stedet for at sende selve filen, sende en mail med et link til
filen. På den måde bliver filstørrelsen underordnet. Se undtagelserne under afsnittet Begrænsninger ved
store filer.
1. Åbn afhandlingsanmodningen og klik på Dokumenter i venstrepanelet:
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Mail-skabelonen, der bruges til at sende et link til store filer, kan kun linke til filer med typen
”Regarding doc1”. Når afhandlingen uploades, får den automatisk denne type:

2. Klik på Ny e-mail:

3. Marker templaten Admin* Link to Dokument og klik på Vælg:
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4. I mailen udfyldes Til-feltet med den eller de, der skal modtage mailen manuelt eller ved at klikke på
Til-knappen for at fremsøge kontaktpersoner. Tjek også emnefelt og tekstfelt.

NB: Dokumentet skal IKKE vedhæftes! Hvis det vedhæftes, så sendes mailen ikke.
5. Når mailen er klar til at blive sendt, klikker man på knappen ”Send via e-mail”.
6. Når modtageren klikker på mailen, kommer vedkommende til en web-siden, hvorfra modtageren
kan klikke på pdf-ikonet og downloade filen.

Name er navnet på anmodningen. Det anbefales at give anmodningen et sigende navn.
Hvis navnet på anmodningen ændres efter mailen er sendt, ændres det også i linket.
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Ændring af fil-type
Har man en anden type anmodning end afhandling, hvor man ønsker at sende en e-mail med et link til et
andet dokument, skal man sørge for, at dokumentet har typen Regarding doc1.
1. Klik på linket under Type for at åbne dokument-billedet, hvor du kan skifte typen, hvis den ikke i
forvejen er Regarding doc1:

2. I drop-downlisten Kategori vælges Regarding doc1:

3. Klik på Gem.
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Begrænsninger ved store filer
•

Det er ikke muligt at linke til mere end 1 fil per Anmodning.

•

Linket vil ALTID vise den seneste uploadede fil af typen Regarding doc1.
o Det betyder, at hvis man senere uploader en ny fil på samme anmodning og gemmer den
som Regarding doc1, så er det den sidst uploadede fil, der vises, når man klikker på linket i
mailen.
o Det betyder også, at hvis man efterfølgende ændrer kategorien på filen, vil den ikke blive
vist i linket i mailen.

•

Name er navnet på anmodningen. Det anbefales at give anmodningen et sigende navn. Hvis
navnet på anmodningen ændres efter mailen er sendt, ændres det også i linket.

•

Det er ikke muligt at uploade filer på mere en 10MB til PhD Planner. Filer kan generelt med fordel
komprimeres, så de fylder mindst muligt.
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Indlevering af afhandling ved § 15, stk. 2
En § 15, stk. 2 studerende er en studerende, der ikke har været indskrevet som ph.d.-studerende, men hvor
universitetet tager afhandlingen til bedømmelse.
Hvis universitetet vælger at tage sådan en afhandling til bedømmelse, skal sagen oprettes via
Rekrutteringen-modulet. Se hvordan i vejledningen ”Behandling af ph.d.-ansøgninger” under afsnittet ad
hoc-ansøgning. Du kan finde vejledningen på PhD Planner-hjemmesiden.
Når ph.d.-sagen er oprettet i Rekruttering og vippet til PhD management, så skal du gøre følgende:
4. Enrolment start og Enrolment end sættes til samme dato som Dissertation submission date.
5. Enrolment Type sættes til Privat PhD Study. Herved sikres, at kun relevante felter for denne type
indskrivninger, fremgår af PhD Student-formularen. Eksempelvis skal finansieringsoplysninger ikke
udfyldes for denne gruppe.
6. Herefter udfyldes PhD Student-formularen, som beskrevet i ”Vipning fra Rekruttering og klargøring i
PhD management”, som kan findes på PhD Planner-hjemmesiden.
7. Under fanebladet ’Opgaver’ laves en opgaveopdatering fra ’Enrolment preparation’ til ’Awaits study
conclusion’.

8. Det videre forløb er nu det samme som ved studerende, der har været indskrevet, og som afleverer
deres afhandling, som beskrevet ovenfor.
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Study Conclusion i PhD Student-formularen
Negativ foreløbig indstilling
Ved negativ foreløbig indstilling gives den ph.d.-studerende x antal måneder til at forberede afhandlingen
til genindlevering, hvor dato for genindlevering noteres på PhD Student-formularen under rubrikken
Dissertation 1 st resubmission date:

Hvis første genindlevering også skal revideres, er det muligt at indtaste 2 ekstra genindleveringer (dvs. 2st
resubmission date og 3st resubmisson date). Felterne er fleksible og kommer frem efterhånden, som
behovet opstår.
Det er muligt at ´genbruge´afhandlingsanmodningen, hvis bedømmelsesudvalget er det samme. Alene i de
tilfælde, hvor der nedsættes et nyt bedømmelsesudvalg, lukkes den tidligere bedømmelsesanmodning, og
der oprettes en ny med nyt bedømmelsesudvalg.

Forsvar
Datoen for forsvaret indtastes under Defence date. Først med Defence status Planned og derefter med
status Passed (eller Failed), når forsvaret har fundet sted.

Tildeling af grad
Når graden er tildelt, udfyldes Termination type og Termination date med hhv. Conferment og datoen for
Akademisk Råds tildeling af graden.
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Hvis der er tale om en ph.d.-studerende, der enten genindlevere eller tidligere har haft statussen aborted,
så er det muligt at udfylde felter med 1st termination date og 1 st termination type med den dato for
tildeling af grad og status conferment.

Bemærk, at det altid er muligt at se den nyeste Termination date og Termination status på Overviewfanebladet under Last terminaton type og Last termination date. Her kan du også se den seneste dato for
indlevering af afhandling: Last dissertation submission date.
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Lukning af den studerende ved fuldførelse eller
ophør
Inden afslutning af den ph.d.-studerende påbegyndes, skal PhD plan og alle anmodninger lukkes med
opgaveopdatering, da planer og anmodninger ved nedlukning af den ph.d.-studerende arkiveres.

Lukning af anmodning efter tildeling af grad
Under anmodningens profilbillede vælg Accept:

Herefter lukkes anmodningen under panelet Opgaver ved at lave en opgaveopdatering til status Accepted:

Lukning af anmodning ved negativt forsvar eller ikke ønsket
genindlevering
Vælg Reject i anmodningens profilbillede:

Herefter lukkes anmodningen under panelet Opgaver ved at lave en opgaveopdatering til status Rejected:
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Lukning når graden er tildelt
PhD Student-formularen
Indlevering i forlængelse af indskrivningens udløb
Tjek, at alle data på PhD Student-formularen er korrekte, herunder titel på projekt mv.
Study
Enrolment end:

Study conclusion
Defence status:
Termination type:
Termination date:

Dato for udløb af indskrivningsperioden (inklusiv forlængelser)
Hvis første aflevering er inden udløb af studieforløbet, da ændres enrollment
end til samme data som Dissertation submission date.

Passed
Conferment
Den dato, der angives af Akademisk råd for tildeling af ph.d.-graden.
Datoen må ikke sættes ud i fremtiden.

Indlevering efter lukning af sagen
Hvis der er tale om en ph.d.-studerende, der tidligere er aborted, da der ikke var en forventning om, at
han/hun ville aflevere en afhandling, da udfyldes PhD Student-formularen som følgende:
Tjek, at alle data på PhD Student-formularen er korrekte, herunder titel på projekt mv.
Study
Enrolment end:

Study conclusion
Defence status:
Termination type2:
Termination date2:

Dato for udløb af indskrivningsperioden (inklusiv forlængelser). Datoen ændres
ikke ved aflevering af afhandling.

Passed
Conferment
Den dato, der angives af Akademisk råd for tildeling af ph.d.-graden.
Datoen må ikke sættes ud i fremtiden
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Bemærk, at hvis der er tale om en genindlevering, så skal der ikke ændres ved de tidligere udfyldte
Termination type og Termination date.

Hver gang, der er behov for en genindlevering af en afhandling, skal en ny Termination type (1st
termination, 2st termination, 3st termination. For hver Termination udfyldes Termination date og
Termination type. I tilfælde af statussen aborted under Termination type er Termination date den dag, det
besluttes, at der skal ske en genindlevering af afhandlingen.

Forretningsregler
Der er en række forretningsregler i PhD Student-formularen, der sikrer, at data indtastes korrekt. Det er fx
regler som:
•
•

Hvis der er Termination type, så skal der være Termination date.
Hvis der er Termination type er lig med Conferment, så skal der være en indleveringsdato.

Hvis der er regelbrud på den ph.d.-studerende, ses de nederst på PhD Student-formularen og ser ud som
følgende:

Alle regler skal være opfyldt, før du kan lukke og gemme PhD Student-formularen. Enkelte regler kan der
afviges fra. Eksempelvis hvis en ph.d.-studerende er indskrevet med merit fra et andet universitet, og
derfor ikke skal have en kvalifikationseksamen. I så tilfælde skal du skrive til supporten med de ønskede
ændringer. Se listen vedr. forretningsregler i vejledningen ”Regler i PhD Student-formularen” på PhD
Planner-hjemmesiden.

Afslutning af ph.d.-studerende (med og uden grad)

Side 31 af 38

30. september 2020
Hvis du går ind i change log øverst på PhD Student-formularen, er der en log over de ændringer, der er
foretaget i PhD Student-formularen igennem ph.d.-forløbet. Change loggen giver et overblik over, hvornår
og hvem der har foretaget ændringer vedr. den ph.d.-studerende. Change loggen kan således bruges til at
danne et overblik over den ph.d.-studerende forløb. Du kan finde Change log her:

Planer-fanebladet:
Sørg for at alle planelementer står som Completed.
Profil-fanen
Stage:

Opgaver-fanen
Opgaveopdatering:

Ret Kind til Final, hvis flowet ikke er kørt helt igennem:

Hvis det ikke i første omgang er muligt at vælge Completed, vælges Workflow
deviance. Herefter vælges Opgaveopdatering igen, og der vælges Completed.
Lokation ved opgaveopdatering skal stå på admin.
Læg mærke til om Workflow completed vinges af. Hvis det ikke sker automatisk,
gør det da manuelt, inden der trykkes Gem (planen forsvinder fra oversigten, men
kan ses i Plan Archive).
Hvis det ikke i første omgang er muligt at vælge Completed, køres workflowet
igennem indtil Completed-statussen er tilgængelig (Se vejledningen
Workflow/opgaver/e-mails/makroer på PhD Planner-hjemmesiden ).
Lokation ved opgaveopdatering skal stå på admin.
Læg mærke til om ”workflow completed” vinges af. Når planen er færdiggjort
bliver den arkiveret og kan ikke længere ses i oversigten, men kan ses i Plan
Archive).

Anmodninger-fanebladet:
Alle anmodninger skal være færdigbehandlede.
Profil-fanen
Outcome:

Outcome decision skal være enten Accept eller Reject.
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Regarding:

Opgaver-fanen
Opgaveopdatering:

Hvis afhandlingen ikke er fremsendt elektronisk, da skal den uploades på
anmodningen Dissertation submission under Regarding document 1.

Status på alle anmodninger opdateres til enten Accepted, Rejected eller
Processed (anmodningerne forsvinder fra oversigten, men kan ses i
anmodningsarkivet).

Selvbetjeningsfanebladet:
Den ph.d.-studerendes adgang til studenterportalen fjernes denne ved at trykke fjern konto.

Opgave-fanebladet:
Opgaveopdatering:

Status ændres til Graduated.

Dokument-fanebladet
Scan beviset ind og gem det danske og engelske bevis under de to dokumentkategorier vedr. bevist (PhD
Certificate (en)) og (PhD Certificate (da)).

Statusfanebladet:
Tjek at der er krydset af i succesful, inden der trykkes på knappen arkiv.
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Lukning af ophørt (uden indlevering af afhandling)
Administrativ lukning/afslutning af en ph.d.-studerende, der har været indskrevet, men som enten selv
ønsker at blive udskrevet eller ikke indleverer afhandlingen ved indskrivningens udløb. Det er aftalt på
tværs af ph.d.-skolerne, at de ph.d.-studerende lægges på arkiv 6 måneder efter Enrolment end, hvis der
ikke er indleveret en afhandling eller kendskab til snarlig aflevering af afhandling.

Administrativ lukning
PhD Student-formularen
Study
Enrolment end:
Dato for afbrudt ph.d.-forløb. Datoen ændres ikke med mindre, at den ph.d.-studerende
afbryder sit ph.d.-forløb, inden udløb af indskrivningsperioden. I så tilfælde ændres
Enrolment end til samme dato som Termination date.

Study conclusion
Termination type = Abortion
Kan både skyldes, at den ph.d.-studerende har ønsket en udskrivning fra ph.d.-forløbet, eller
at ph.d.-skolen vurderer, at en afhandling ikke indleveres.
Termination date:
Dato for beslutning om udskrivning af den ph.d.-studerende fra et ph.d.-forløb. Datoen må
ikke sættes ud i fremtiden. Hvis Termination date er inden udløb af indskrivningsperioden,
da ændres Enrolment end til samme dato som Termination date.

Der er en række forretningsregler i PhD Student-formularen, der sikrer, at data indtastes korrekt. Det er fx
regler som:
•

Hvis der er Termination type, så skal der være Termination date.

Afslutning af ph.d.-studerende (med og uden grad)

Side 34 af 38

30. september 2020

•

Hvis der er Termination type er lig med Conferment, så skal der være en indleveringsdato.

Hvis der er regelbrud på den ph.d.-studerende, ses de nederst på PhD Student-formularen og ser ud som
følgende:

Alle regler skal være opfyldt, før du kan lukke og gemme PhD Student-formularen. Enkelte regler kan der
afviges fra. Eksempelvis hvis en ph.d.-studerende er indskrevet med merit fra et andet universitet, og
derfor ikke skal have en kvalifikationseksamen. I så tilfælde skal du skrive til supporten med de ønskede
ændringer. Se listen vedr. forretningsregler i vejledningen ”Regler i PhD Student-formularen” på PhD
Planner-hjemmesiden.
Hvis du går ind i change log øverst på PhD Student-formularen, er der en log over de ændringer, der er
foretaget i PhD Student-formularen igennem ph.d.-forløbet. Change loggen giver et overblik over, hvornår
og hvem der har foretaget ændringer vedr. den ph.d.-studerende. Change loggen kan således bruges til at
danne et overblik over den ph.d.-studerende forløb. Du kan finde Change log her:

Planer-fanebladet
Det er den ph.d.-studerendes ansvar at lukke planens elementer ned. Hvis det ikke er sket, kan det gøres
administrativt.
•
•

De planelementer, der endnu ikke står som Completed, sættes til at være Discarded.
Under Opgaver vælges Opgaveopdatering, og der vælges Aborted. Lokation ved opgaveopdatering skal
stå på admin.

Anmodninger-fanebladet
Alle anmodninger skal have Outcome decision, der enten er Accept eller Reject. Status på alle
anmodninger opdateres til enten Accepted, Rejected eller Processed.
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Selvbetjening-fanebladet
Den ph.d.-studerendes adgang til studenterportalen fjernes denne ved at trykke Fjern konto.

Opgaver-fanebladet
Opgaveopdatering
Næste status:
Workflow fuldført:
Reason unsuccessful:

Aborted (lokation ændres ikke)
Tjek, at der automatisk sættes et flueben i feltet.
Relevant grund vælges fra listen. Disse kan bruges til at lave statistik på, hvorfor
de studerende afbryder deres studium.

Status-fanebladet
Søg den ph.d.-studerende frem under Medarbejdere-menuen, Medarbejder Arkiv og gå ind på Statusfanebladet.
Rapporter som:
Unsuccesful:
Sæt flueben og klik på Gem

Hvis der er sket en fejl, kan medarbejderen hentes frem igen ved under fanebladet Status at vælge Hent i
Arkiv-rubrikken.
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Lukning af ikke-startet
Administrativ lukning/afslutning af en ph.d.-studerende, der har accepteret en indskrivning, men aldrig er
startet. Det er kun relevant, hvis den ph.d.-studerende har accepteret tilbuddet og er vippet over i PhD
management.

Administrativ lukning
PhD Student-formularen
Contract
Enrolment end:

Samme som Enrolment start

Study conclusion

Termination type:
Termination date:

Administrative
Samme dato som Enrollment start.

Planer-fanebladet
Evt. oprettet plan slettes via planens status faneblad.

Anmodninger-fanebladet
Alle anmodninger skal have Outcome decision, der enten er Accept eller Reject.
Status på alle anmodninger opdateres til enten Accepted, Rejected eller Processed.

Opgaver-fanebladet
Opgaveopdatering
Næste status:
Workflow fuldført:

Aborted (lokation ændres ikke)
Tjek at der automatisk sættes et flueben i feltet
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Reason unsuccessful:

Relevant grund vælges fra listen

Status-fanebladet
Søg den ph.d.-studerende frem under Medarbejdere-menuen, Medarbejder Arkiv og så ind på Statusfanebladet.
Rapporter som:
Unsuccesful:

Sæt flueben og klik på Gem

Hent lukket/arkiveret sag
Hvis der er sket en fejl, kan den ph.d.-studerende hentes frem igen ved under fanebladet Status ved at
vælge Hent i Arkiv-rubrikken. Tilsvarende for planen og eventuelle anmodninger, der skal genåbnes. Da alle
workflow er afsluttede, bliver man ved den ph.d.-studerende, planen og genåbnede anmodninger nødt til
at starte et nyt workflow og lave en Workflow deviance til den korrekte status og tilhørende Lokation.
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