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Tilbud accepteret – vipning fra Rekruttering til 
Talent Management 

Beskrivelse 

Denne vejledning beskriver, hvordan man i PhD Planneren gør klar �l optag, og hvordan man 
”vipper” en ansøger fra rekrutering �l talent management-delen af PhD Planneren, når ansøgeren 
har takket ja �l et �lbud om optag og derved går fra at være ansøger �l at være medarbejder 
(studerende). 

Som udgangspunkt skal man kun vippe studerende, hvor alle formalia er på plads (f.eks. 
opholds�lladelse for udenlandske studerende), og hvor administra�onen posi�vt ved, de starter.  

Man kan godt vippe en studerende, selvom denne ikke har fået en AU mailadresse, men man bør 
først give den studerende adgang �l PhD Planner student portal, når den studerende har en AU 
mailadresse, og når alle øvrige relevante �ng er på plads. En AU mailadresse kan være 
studienummer@post.au.dk eller andersand@ins�tut.au.dk. Enkelte ph.d.-studerende får dog lov til 
at benytte en ekstern mailadresse (f.eks. joint degree studerende, hvor ”hovedindskrivningen” ligger i 
udlandet). Dette skulle dog helst høre til sjældenhederne.   

Når de studerende vippes over, får de status Enrolment prepara�on, og de �ldeles automa�sk en 
opgave med en Forfaldsdato/Due date på fem dage. Denne dato kan ændres, hvis man ved, at det 
vil tage længere �d end fem dage, før man kan gøre noget ved dem. Man kan al�d søge de 
studerende med status Enrolment prepara�on ud i fitret *Admin - enrolment prepara�on. 

Tjek om ansøgerne har accepteret tilbuddet 

1. Under fanen Kandidater (venstre side af skærmbilledet)  

 
 

2. Brug filtret Admin – Awaits confirma�on of offer �l at se, om ansøgerne har svaret �lbage.  
 
Både ansøgere i status Awaits confirma�on of admission offer og Awaits confirma�on of 
condi�onal offer vises i filtret Admin – Awaits confirma�on of offer: 

 
 Kolonnen OfferConfirma�onStatus viser, om ansøger har svaret Accept eller Reject �l �lbuddet 
om optag. Hvis der ikke er en værdi i kolonnen, har ansøgeren endnu ikke svaret på �lbuddet. 
 

 

mailto:studienummer@post.au.dk
mailto:andersand@institut.au.dk
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Vipning til Talent Management 

Når ansøgeren har accepteret ph.d.-skolens �lbud, skal vedkommende vippes fra Rekrutering �l 
Talent Management. 

Statusopdatering 
1. Gå ind på ansøgers ansøgning. 

 
2. Klik på fanen Opgaver. 

 
3. Klik på Opgaveopdatering: 

 
 

4. Opdater formularen Admin Confirma�on of Offer, Admission Prepara�on (se afsnitet 
Formularen Admin Confirmation of Offer, Admission Preparation nedenfor): 

 
 

5. Klik på Gem. 
 

6. Vælg Næste status: Confirmed Offer eller Fulfilled Condition a�ængig af, om ansøger har fået et 
�lbud uden be�ngelser eller et be�nget �lbud: 
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7. Klik på Gem og �lføj. 
 

8. Statussen Confirmed offer eller Fulfilled condi�on ændres automa�sk �l status Admission under 
prepara�on af PhD Planner. 
 
 

Flettefil til indskrivnings- og ansættelsesbrev 
9. Gå ind i Kampagnestyring (venstre side) og Rapporter og diagrammer/Reports and Charts. 

 
10. Vælg rapporten Temporary report with info for employment leter: 

 
Når alle formalia er på plads (f.eks. opholds�lladelse for udenlandske studerende), og 
administra�onen posi�vt ved, at ansøgeren starter, vippes ansøgeren fra Rekrutering �l Talent 
Management). 
 
 

Vipning til Talent Management 
11. Klik på fanen Opgaver. 

 
12. Klik på Opgaveopdatering. 

 
13. Klik på Gem eller Skip. 
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14. Vælg Næste status: Complete: 

 
 

15. Klik på Gem og �lføj. 
 
Hvis alle obligatoriske felter i e-formularen Admin Confirma�on of Offer, Admission Prepara�on 
(se afsnitet Formularen Admin Confirmation of Offer, Admission Preparation nedenfor) er 
udfyldt og feltet Offer confirma�on i rubrikken Response to offer på Kandidat-fanebladet er 
udfyldt med Accept, ski�er status automa�sk �l Admission prepara�on complete.  
 
Hvis der er felter, der ikke er korrekt udfyldt og/eller der ikke står Accept i Offer confirma�on, 
ski�er status �l Admission prepara�on, info missing. Når data er retet, vælges Complete igen i 
Opgaveopdateringen, og status ski�er �l Admission prepara�on complete. 
 

16. Klik på Opgaveopdatering. 
 

17. Klik på Gem eller Skip. 
 

18.  Vælg Næste status: Admited. 
 
Læg mærke �l, at der sætes flueben ved Workflow fuldført. Det betyder, at ansøgeren afslutes 
i Rekrutering. Sam�dig påbegyndes kopieringen af ansøgeren over i Talent Management:  

 
 

19. Klik på Gem og �lføj. 
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20. I næste billede vælges Ejer (den administrator, som skal følge den ph.d.-studerende), Account 
(ins�tut/afdeling) samt Program.  

 
 

21. Klik på Konverter. 
 
Ansøgeren er nu opretet som Medarbejder i Talent Management og er flytet på arkivet i 
Rekrutering.  

Formularen Admin Confirmation of Offer, Admission 
Preparation 

Når Admin Confirma�on of Offer, Admission Prepara�on-formularen åbner, er den udfyldt med de 
data, som blev registreret på ansøgeren ved ph.d.-skoleudvalgets bedømmelse. 

Felterne, der skal udfyldes, er markeret med en rød firkant i skærmbillederne nedenfor. 

Skærmbillederne af formularen viser ikke alle felter, der kan vises i formularen. Dvs. at hvis det f.eks. 
er valgt en erhvervsph.d.-studerende, så kommer der flere felter.  
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applica�on-linket åbner en read-only 
version af ansøgerens 
ansøgningsformular. 

confirma�on form-linket åbner en read-
    

 

 

 
 

 

 

 

 

CPR-sn er de sidste fire cifre af CPR-nummeret. Hvis 
ansøger i �lbudsformularen IKKE har skrevet cifrene 
ind, fordi vedkommende ikke har et dansk CPR-
nummer, danner systemet selv nogle midler�dige 
cifre. 

CPR nr sammensætes af fødselsdato og CPR sn ved 
  Student number er studienummer/studentID, 

som fås ved indskrivning i STADS. Se vejledning på 
htp://psys.au.dk/vejledninger/stads-

  
My AU email: Dete felt går på, om ansøgeren 
allerede har adgang �l AU’s selvbetjening. Er 
ansøgeren kendt på AU, vælges her Present.  

Ansøgeren skal i Web Aros/Web Delfi blot have 
en email i personopslag. Er kun relevant hvis den 
studerende ikke får en ins�tutadresse  

I post.au.dk forward feltet vælges enten Absent 
eller Present ligesom ved My AU email. Er kun 
relevant hvis den studerende ikke får en 

 

Her vælges det program, som ansøgeren 
 

 

Ved registreringen af ph.d.-skoleudvalgets 
afgørelse blev der i Department-feltet noteret 
ved hvilket ins�tut/afdeling, ansøgeren skal 
�lknytes ved optag.  

       

 

http://psys.au.dk/vejledninger/stads-vejledninger/
http://psys.au.dk/vejledninger/stads-vejledninger/
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Main supervisors navn oplyses her.  

Hoved- og medvejlederes oplysninger vil 
automa�sk være udfyldt med de data, som 
blev registreret ved ph.d.-skoleudvalgets 
behandling. Her kan man opdatere en sidste 

 

Hvis ansøgerens adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, vil der være et felt, hvori 
man skal sæte et flueben, hvis ansøgerens bachelor/kandidat er taget ved AU. 

 

Denne informa�on skal bruges �l Danmarks Sta�s�k. 
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Klargøring af studerende i Talent Management 

Inden den studerende får adgang �l PhD Planner, skal de �ldeles kontaktpersoner (hovedvejleder og 
medvejleder) og �ldeles en planskabelon. Det er en god ide at gennemgå den ph.d.-studerendes 
informa�oner faneblad for faneblad for at sikre, at alle opgaver er udført. 

 
De ph.d.-studerende, der skal klargøres i Talent Management udsøges under Medarbejdere med 
filteret *Admin-Enrolment prepara�on. Vær opmærksom på at Last workflow status kan være både 
Admited og Enrolment prepara�on: 

 
 
 
Hvis du kender navnet på den ph.d.-studerende, kan du også gå ind under menupunktet 
Medarbejdere (venstre side) og søge den ph.d.-studerendes navn frem i søge-feltet: 

 
 
 
Den ph.d.-studerendes sag er inddelt i flere faneblade, som beskrives i de nedenstående afsnit: 
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Medarbejder-fanebladet 

Ansættelsessted 

Der skal tages s�lling �l, om den ph.d.-studerende er ansat ved Aarhus Universitet under feltet AU 
employment status samt Ini�al most important place of employment:  
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Det er a�alt mellem de 4 ph.d.-skoler, at 4+4-studerende på del A opretes uden ansætelse, da de 
først bliver lønansate på del B: 

 
 
Disse informa�oner om ansætelsen skal bruge i forbindelse med valg og Danmarks Sta�s�k. 
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Planer-fanebladet 

Her �ldeles ph.d.-planen �l den studerende. 
 

1. Gå ind på Planer-fanenbladet og klik på Tilføj Plan: 

 
 

2. Vælg Type: PhD Plan (forvalgt) og klik Næste. 

 
 

3. Vælg den skabelon, der ligger tætest op ad den længde, ph.d.-forløbet skal have: 

 
 

4. Navngiv planen, f.eks. PhD Plan Hans Hansen. Den studerende kan selv ændre navnet senere. 
 

5. Sæt Startdato for planen �l indskrivningsdatoen: 
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6. Klik på Tilføj. 
 

7. Den opretede plan åbnes nu og står på fanen Plan elementer: 

 
 

8. Klik på fanen Profil og kontroller, at Start date og End date svarer �l indskrivningsperioden.  

 
Hvis planens slutdato skal ændres, skal det gøres både i Profil-fanen og i tre elementer under 
fanen Plan elementer, jf. nedenfor. 
 
For visse skoler og/eller programmer gælder at der er faste datoer for evalueringer. Denne 
funk�onalitet er ikke slået igennem endnu. For at styre disse datoer skal en kode lægges ind i 
profilbilledet: FREQ=YEARLY;BYMONTH=3,9;BYMONTHDAY=1 (hvilket betyder den 1. i marts og 
september). 
 
Arts: 1, 8 (31.1 og 31.8) 
BSS: 2, 8 (februar, august) 
ST: Geoscience, Animal og Food: 4, 10 (april, oktober) 
ST: Agro: 3, 9 (marts, september)  
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Koden kopieres fra én eksisterende studerende eller fra vejledningen og sætes ind i feltet ”Due 
date RRULE”: 

 
 

9. Klik på Gem, hvis der er ændret i oplysningerne. 
 

10. Klik �lbage på fanen Plan elementer. 
 

11. Kontrollér start- og slutdato for elementerne: 
- PhD project,  
- Supervision agreement og  
- Financing plan. 
Datoerne svarer typisk �l hele ph.d.-forløbet.  
 

12. Klik på Rediger og ændr datoerne, hvis datoerne ikke er korrekte.  
 

13. Kontroller også, at rullemenuen for Fremskridt er i status In progress for de 3 elementer: 

 
 

14. Klik på Gem. 
 

15. Klik på fanen Opgaver. 
 

16. Ph.d.-planen står med status Admin adjustable: 
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17. Klik på Opgaveopdatering og klik på Skip: 

 
Ved at køre musen hen over de enkelte felter, inden du klikker Skip eller Gem, kan du se, hvilke 
muligheder der er for at ændre be�ngelserne i de enkelte ”condi�on”-felter. 
 

18. Det ser nu ud �l, at du er hoppet over på fanen Opgaver, men du er stadig under Opgaver inde 
under fanen Planer. Det kan være forvirrende i starten, men du skal nok vænne dig til det. 
 

19. Under Næste status (højre side) ændres status �l Send to student. 
 
Loka�on sætes automa�sk, så den må du ikke ændre: 

 
 

20. Kontroller Forfaldsdato. Den er som standard sat �l 65 dage e�er indskrivning. Det kan retes 
her, så det sikres, at den studerende bliver bedt om at lave sin plan re�digt, hvis f.eks. 
sagsbehandlingen har trukket ud. 
 
Senest 3 måneder e�er indskrivningen skal ph.d.-planen (evaluering nr. 0) være godkendt. 
 

21. Klik på Gem og �lføj. 
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22. Evalueringen ligger nu hos den ph.d.-studerende: 

 
 
Loka�on skal være Planning, og Status skal være Awaits student planning. 

 
Den færdige planskabelon vil nu være synlig for den ph.d.-studerende, når vedkommende får adgang 
�l Student portalen.  
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Kontaktpersoner-fanebladet 

Nu skal den studerende have �ldelt kontaktpersoner.  
 
Under fanebladet Medarbejder under den ph.d.-studerende står der i Changelogs-felterne navnene 
på vejlederne, der er kopieret med fra Rekrutering.  

 
 
Disse vejledere skal knytes �l den ph.d.-studerende som kontaktpersoner under fanen 
Kontaktpersoner. 
 

Tilknyt eksisterende kontaktperson 
 
1. Klik på fanen Kontaktpersoner: 

 
2. Klik på knappen Tilføj eksisterende kontaktperson: 

 
 

3.  Klik på knappen �l højre for teks�eltet for at få listen over registrerede kontaktpersoner: 

 
I de fleste �lfælde findes vejlederne allerede i listen over kontaktpersoner. 
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4. Du kan finde vejlederen på listen ved at søge vedkommende frem ved at bruge søgefeltet eller 
ved at finde vedkommende på listen. 
 
Vær opmærksom på at få alle mellemnavne med, da 2 personer godt kan hedde det samme. 
 

5. Klik på navnet på kontaktpersonen i listen, så det bliver markeret med en prik. 
 

6. Klik på Vælg: 

 
 

7. Vælg en Rolle for kontaktpersonen og klik Gem: 

 
 

8. I boksen Generel kontaktperson (�l venstre i billedet) klikkes på Vælg, hvis vejlederen skal være 
hovedvejleder: 
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9. Hovedvejleder kommer nu �l at stå som Kontaktperson øverst i oversigtsbilledet på den 
studerende:

 

 
Opret ny kontaktperson 
Hvis en kontaktperson ikke findes i listen, skal vedkommende opretes.  

10. Klik på Opret ny kontaktperson: 

  
 

11. Indtast Fornavn, E�ernavn og E-mail.   

 
 
Husk at få alle mellemnavne med. Se også vejledningen Kontaktpersoner, oprettelse og 
ændringer. 
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12. Klik på Gem. 
 

13. Here�er kommer du ind på kontaktpersonens faneblad:  

 
 
Role skal al�d være en streg (-), da hovedvejleder/medvejlederrolle vælges inde på den ph.d.-
studerende og ikke under kontaktpersonens egne oplysninger. 
 

14. Klik på fanen Adresse: 

 
Læg mærke �l, at kontaktpersonen allerede er blevet �lknytet den ph.d.-studerendes Account. 
Hvis dete skal ændres, klikkes der på feltet �l højre for ins�tutets/afdelingens navn, og den nye 
Account vælges fra listen. 
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15. Klik på fanen Selvbetjening, hvis kontaktpersonen skal have adgang �l Planner: 

 
 

16. Ret Gyldig ind�l, sæt flueben i Managers Portal og klik på Opret konto. 
 

17. Nu er kontaktpersonen opretet og kan �lføjes som kontaktperson under den ph.d.-studerende. 
Søg den ph.d.-studerende frem og gentag punkterne 1-9 ovenfor. 
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PhD Student under Opgave-fanebladet 

Den første opgaveopdatering, der skal laves e�er vipning er personiden�fika�onen af den ph.d.-
studerende. Ved personiden�fika�on sker to �ng: 

• en opretelse/iden�fika�on af den ph.d-studerende i AU’s Iden�ty Management System (IdM) og 
derved �lknytning af AU ID. IdM kan hente informa�oner fra CPR registeret. 

• en opretelse af den ph.d.-studerende i AUHRA/Medarbejderstamkortet, og de ph.d.-studerende 
får automa�sk �ldelt en medarbejder-e-mail. 

 
Det betyder, at ph.d.-administratorerne én gang i forbindelse med enrolment prepara�on har en 
medarbejderredaktørrolle i forbindelse med opretelse/iden�fika�on i IdM og AUHRA. Bemærk, at 
der for ph.d.-administratoren er tale om én samlet proces, der sikrer iden�fika�on i IdM og 
opretelse i AUHRA. Hvis den ph.d.-studerende ikke findes i IdM, sker der opslag i CPR-registret i 
forbindelse med en personiden�fika�on.  

Der er udarbejdet en instruks om medarbejderredaktørrollen, som alle ph.d.-administratorer bedes 
orienterer sig i. 

Du skal være opmærksom på, at i forbindelse med opretelse/iden�fika�on af den ph.d.-studerende i 
IdM, overskrives data fra PhD Planner i IdM, hvis der er ændringer i forhold �l �dligere 
ansætelse/indskrivning på AU.  

 

Husk, at du ikke må oprete andre rela�oner i Medarbejderstamkortet, før 823-Ph.d.-ulønnet-
rela�onen er opretet via PhD Planner. 

 

1. Gå ind under Tasks  
2. Vælg Task update: 

 

Findes der allerede et AU ID i PhD Planner på den ph.d.-studerende, skal du ikke udsøge i IdM. Når du 
trykker på Task update kommer følgende billede: 
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3. Igangsætter søgningen ved at trykke på Search. Du kan først igangsætte Search, når 
søgebetingelserne for den ph.d.-studerende er opfyldt. En forudsætning herfor er blandt 
andet, at den ph.d.-studerende har tilknyttet et korrekt institut/afdeling (organisatorisk 
enhed). Hvis Search-knappen ikke fremkommer, skal du derfor starte med at undersøge, om 
den tilknyttede departmental account har et enhedsnummer. Det kan ses på de enkelt 
accounts. Følgende information kan bruges som unikke nøgler til at udsøge, om en person er 
kendt i IdM 
• Studienummer 
• CPR nr. 
• AU ID 

De fire situa�oner, der o�est vil være i forbindelse med din udsøgning af en ph.d.-studerende i 
IdM/CPR, er: 

• CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender personen 
• CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender ikke personen 
• CPR nr. findes ikke i PhD Planner, men AU kender en person med samme navn, køn etc. 
• CPR nr. findes ikke i PhD Planner, og AU kender ikke en person. 

Du al�d kan a�ryde søgningen ved at trykke Cancel, hvorved a�lændingen af de centrale felter 
�ernes, og du kan ændre i felterne, inden du foretager en ny søgning. 
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De fire situa�oner er gennemgået i nedenstående. 

CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender personen 
Når CPR nr. er kendt, og AU kender personen, kommer der et forslag �l iden�sk person i IdM. De 
grønne lighedstegn viser, at det er én �l én rig�gt med oplysninger mellem PhD Planner og IdM. Det 
gule lighedstegn viser, at der er en vis overensstemmelse mellem oplysninger fra PhD Planner og 
IdM. Nedenfor er et eksempel herpå: 

 

Vurderer du, der er tale om den samme person, da trykkes: Person found in AU – Confirm and save. 
Husk, at de informa�oner, der er i IdM opdateres med informa�onerne fra PhD Planner. Sam�dig 
opretes den ph.d.-studerende i AUHRA og får �ldelt en AU-e-mail.  

CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender ikke personen 
Når CPR nr. er kendt i PhD Planner, og den ph.d.-studerende ikke er kendt i IdM, vil nedenstående 
billede komme med et forslag �l match fra CPR registeret, når du søger.  
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På baggrund af opslaget i CPR registeret skal du vurdere, om der er tale om samme person. Er det 
�lfældet, trykker du Person found in CPR, so create new in AU – Confirm and save. Herved opretes 
den ph.d.-studerende i IdM og får �ldelt et AU ID. Sam�dig opretes den ph.d.-studerende i AUHRA 
og �ldeles en AU-e-mail. 

CPR nr. findes ikke i PhD Planner, men AU kender en person med samme 
navn, køn etc. 
I de �lfælde, hvor CPR. nr. ikke findes i PhD Planner, men personen er kendt af AU, ser 
udsøgningsbilledet ud som i nedenstående, når du har trykket på Search: 
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På baggrund af opslaget i IdM skal du vurdere, om der er tale om samme person. Er det �lfældet, 
trykker du Person found in AU – Confirm and save. Herved sker der en �lknytning mellem ph.d.-
studerende og den eksisterende person i IdM sammen, og informa�onerne i IdM opdateres på 
baggrund af data i PhD Planner. Sam�dig opretes den ph.d.-studerende i AUHRA og �ldeles en AU-e-
mail. 

CPR nr. findes ikke i PhD Planner, og AU kender ikke en person. 
I de �lfælde, hvor CPR ikke findes i PhD Planner, og AU ikke kender personen, vil udsøgningen o�e 
vise nedenstående, og der vil sandsynligvis være tale om en udenlandsk statsborger, da CPR nr. ikke 
er kendt: 

 

På baggrund af udsøgningen skal du vurdere, om der skal opretes en ny person i IdM, og AU ID 
�lknytes. I så �lfælde skal du trykke Person not found in AU, so create new in AU – Confirm and save. 
Sam�dig opretes den ph.d.-studerende i AUHRA og �ldeles en AU-e-mail. 
 
Øvrige muligheder 

Ud over de fire mest sandsynlige �lfælde, der er beskrevet ovenfor, er der en række andre 
muligheder for udkom af søgningen. Nedenfor er enkelte af disse gennemgået.  

Den første mulighed er, hvor der er flere muligheder i IdM og et match i CPR registeret, men der er 
ingen entydig match i IdM. I de �lfælde skal du vurdere, om der er tale om samme personer i IdM og 
CPR. Hvis du vurderer, at der ikke er tale om samme person, da vælger du Person found in CPR, but 
not in AU, so create new in AU – Confirm and save, og der opretes endnu en ny person i IdM med 
oplysninger fra PhD Planner, og personen får �lknytet et AU ID. Sam�dig opretes den ph.d.-
studerende i AUHRA og �ldeles en AU-e-mail. 

Vurderer du, at en af personerne i IdM er iden�sk med personen PhD Planner og CPR registeret, da 
vælger du Person found in CPR is selected from AU – Confirm and save. Du skal i alle �lfælde vælge 
ved at markere en af iden�teterne i Select.  
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Det er også muligt, at der er fundet en person i IdM, men at det vurderes, at der ikke er tale om 
samme person, da der fx er uoverensstemmelse mellem køn eller fødselsdato. I de �lfælde vil du kun 
have mulighed for at oprete en ny person i IdM.  

Når der er foretaget en personiden�fika�on kan formularen PhD Student �lgås direkte fra 
Oversigt/Overview-fanebladet ved at trykke på den ph.d.-studerendes navn. Så man skal ikke 
længere lave opgaveopdatering for at ændre disserta�on submission og termina�on date m.m. 

 
 

Deltidsindskrivning 

Husk, at hvis den ph.d.-studerende er på del�d, da skal du gå ind i PhD Student-formularen opdatere 
�metallet opdateres, og der skal opretes en anmodning med angivelse af �den for at få beregnet 
den rig�ge gennemførsels�d. Se evt. vejledningen Sagsbehandling i Talent Management. 
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Oprettelse i STADS og AU mailadresse 

Hvis det er relevant, skal den ph.d.-studerende opretes i STADS, og dermed får et studienummer. 
Opretelsen kan først ske e�er, at der er foretaget personiden�fika�on i IdM, og der skal helst gå et 
par �mer eller ind�l næste dag e�er personiden�fika�onen, inden den ph.d.-studerende opretes i 
STADS. Sker det for hur�gt, kan I risikere at oprete den ph.d.-studerende flere gange i AU’s 
systemer.  

For de interna�onale ph.d.-studerende, skal du lave personopretelsen i STADS med det 
administra�ve cpr-nummer, som den ph.d.-studerende fik i forbindelse med personiden�fika�onen i 
PhD Planner. Der har �dligere været opretet et KOT-cpr.nr, men det sker ikke længere i forbindelse 
med vipningen. 

 
Derudover skal den studerende skal have en AU mailadresse, som vi bruger �l at kommunikere med i 
PhD Planner. Hvis den ph.d.-studerende allerede har en AU mailadresse, så er denne allerede 
opdateret i PhD Planner under work e-mail. Hvis den ph.d.-studerende ikke har en AU e-mail, så er 
der i forbindelse med personiden�fika�onen dannet en foreløbig e-mail. Du skal nu sende 
informa�on �l den ph.d.-studerende om, at vedkommende kan gå ind og ændre e-mailen på 
mit.au.dk. Når den ph.d.-studerende ændrer mailen på mit.au.dk, vil det automa�sk slå igennem i 
PhD Planner. 
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Opgave-fanebladet 

Under fanen Opgaver styres den ph.d.-studerendes workflow (dvs. opgaverne for hele studiet). Som 
det første skal status for indskrivningen ændres: 

 
 
 

18. Klik på fanen Opgaver. 
 

19. Det valgte filter skal være Medarbejdere: 

 
 

20. Klik på Opgaveopdatering, og klik på Skip ved første vindue.  
 

21. Under Næste status skal du ændre Status, Loka�on og Forfaldsdato: 
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Status  

 
 

Enrolled, Part A 
Hvis der er tale om en ph.d.-studerende på et 3+5 eller et 4+4-program eller andet program, hvor der 
skal være en kvalifikationseksamen, sætes status �l Enrolled, Part A.  
 
Vær opmærksom på, at ST sætes alle �l Enrolled Part A, da alle ST-studerende skal bestå en 
kvalifika�onseksamen. 
 
Enrolled 
Hvis der er tale om en ph.d.-studerende på et 5+3-program eller et andet program, hvor der ikke skal 
være en kvalifikationseksamen, sætes status �l Enrolled.  
 
Lokation 

 
Sætes �l den fysiske placering på ins�tu�onen, eksempelvis AU, Aarhus, AU Emdrup eller AU 
Foulum, men kan også være en anden loka�on såsom Coopera�ng ins�tu�on eller University 
Agreement ins�tu�on. 
 
Forfaldsdato 
 
Enrolled, Part A 
Ved status Enrolled, Part A sætes forfaldsdatoen automa�sk �l kvalifika�onsdatoen/dagen før 
overgang �l del B, jf. Medarbejder-fanen: 

 
  
Enrolled 
Ved status Enrolled sætes forfaldsdatoen �l Enrolment end-datoen/indskrivningsperiodens udløb.  
 
Klik på Gem og �lføj.  
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Selvbetjening-fanebladet 

Vent med at give adgang �l Student Portal �l der er registreret en AU mailadresse. 

Hvis den private mail-adresse ikke står i et af mailfelterne, må du �lbage i rekruteringsarkivet, hvor 
du kan finde den studerende.  Indsæt den private mail-adresse som E-mail2. 
Hvis den studerende har en AU e-mail-adresse, �ldeles adgangen nu, ellers gøres dete når adressen 
modtages. 

 
 
Giv adgang til PhD Planner 

1. Vælg en ny dato for Gyldig ind�l, der ligger minimum et år e�er indskrivningsperiodens udløb 
eller så langt ud i frem�den som systemet �llader, så vi ikke risikerer, at den studerende mister 
adgang før uddannelsen er afslutet.  
 

2. Sæt dere�er flueben ved Student portal.  
Den vil hedde SPHD/APHD/BPHD/HPHD Student Portal alt e�er hvilken skole det drejer sig om. 
 

3. Klik på Opret konto.  
 
Der bliver nu sendt to e-mails �l den studerende. Den ene med brugernavnet, som er iden�sk 
med mailadressen, og den anden med et foreløbigt password. Når den studerende ak�verer sin 
konto, vil vedkommende blive bedt om at ændre passwordet. 
 
Du kan finde de to e-mails under fanen Dokumenter på den studerende. 
 
Under fanen Selvbetjening kan du desuden få et overblik over, hvor mange gange en bruger har 
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været inde i PhD planner, og hvornår bruger havde sidste login: 

 
 

Glemt adgangskode 
Hvis den studerende glemmer sin adgangskode eller af anden grund skal have oplysningerne 
gensendt, kan det gøre fra fanen Selvbetjening.  

 
1. Klik på Create and send temporary password: 
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Den ph.d.-studerende kan også selv rekvirere et nyt password fra login-siden �l Planner: 
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Dokumenter-fanebladet 

Her gemmer du dokumenter, der vedrører den studerende. Det er også her, der kan sendes mails �l 
den ph.d.-studerende, som ikke har noget med ph.d.-planen eller en anmodning at gøre (disse typer 
sendes fra deres egne faner): 

 

 

1. Klik på Upload dokument for at �lføje en pdf-fil. 
 
Generelt er det vig�gt, at du er opmærksom på at få valgt den rete kategori �l de enkelte breve:  

 
 

Når du gemmer breve i de fire nederste kategorier i dropdown-menuen, bliver dokumenterne 
�lgængelige for studerende og vejleder på henholdsvis Manager og Student Portal.  
 
Det drejer sig om følgende kategorier:  

• Admission leter  
• Employment leter 
• Uni agreement  
• Coop inst agr 

Vær opmærksom på at det al�d kun er det senest gemte brev, der vil være �lgængeligt for 
studerende og vejleder. 

Dokumenter, der gemmes i øvrige kategorier, bliver ikke �lgængelige for studerende og vejleder.  

  

 



Revideret den 6. juli 2018 
 

 
Vipning og klargøring (fra Rekrutering �l Talent Management) Side 35 af 36 
 

Indskrivnings- og ansættelsesbreve 
• Indskrivnings-/optagelsesbreve gemmes i kategorien Admission leter. 
• Ansætelsesbreve gemmes i kategorien Employment leter.  

 

Samarbejdsaftaler 
Hvis der er breve, der vedrører samarbejdsa�aler, gemmes disse i kategorien: 

• Uni agreement bruges ved et gradsa�ængigtsamarbejde med en anden ins�tu�on i form af en 
a�ale om Dual/double degree, Joint degree eller Cotutelle. 

• Coop inst agr bruges overvejende �l ikke-gradsa�ængigtsamarbejde med en anden ins�tu�on.  
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Status-fanebladet 

Hvis den relevante ph.d.-administrator/Ejer ikke blev valgt ved vipningen fra Rekruttering til Talent 
Management, kan det ændres her. 
 

1. Klik på dropdown-menuen under Ejer. 
 

2. Klik på Ski� ejer: 

 

 

 
Nu er du færdig med at klargøre den ph.d.-studerendes indskrivning i Talent Management. 
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