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Retningslinjer for sags- og dokumenttitler i relation til studentersager 

Studentersager oprettes altid som Klientsager og oftest under sagsgruppen 601, "Generelle individuelle sager 

på studerende".  

Klagesager oprettes under sagsgruppen 602 "Studerendes klagesager". Se i øvrigt journalplanen. 

En klientsag kræver tilknytning af en adressat. I studentersager skal dette være en Studerende med CPR (også 

kaldet en S-adressat). S-adressater fødes med studentersags-indblik. 

Indblik 
Der bruges et generelt studentersags-indblik, så alle fakulteterne og studieforvaltningen har adgang til hinan-

dens sager.  Studentersagsindblikket kommer automatisk på sagsgrupperne 601, 602 og 607. 

Ift. disciplinærsager anvendes indblikskoden studenter-disciplinaer, idet denne omfatter nøglemedarbejdere 

på fakulteterne, i Studieforvaltningen og i Ledelsessekretariatet samt studieledere, studienævnsformænd og 

(visse) studienævnssekretærer.  Indblikket studenterdisciplinær kommer automatisk på sagsgruppe 603. 

Brug ikke personlige indblikskoder på sager og dokumenter, men grupper, afdelinger eller funktioner. 

Send Captia-links til hinanden i stedet for dokumenter. På den måde fungerer indblikskoderne stadig, hvis 

man skulle komme til at sende til en forkert modtager, som ikke burde have indsigt i dokumentet. 

Sagstitler 
Sagstitler i studentersager skrives manuelt i feltet Titel og opbygges efter formlen: 

CPR-nr., Kategori, uddannelse 

F.eks."xxxxxx-xxxx, Merit for xxxx" 

Sagstitel, 1. del Sagstitel, 2. del (Kategori) Sagstitel, 3. del  Bemærkning 

CPR-nr Optagelse/indskrivning Eks. "på xxx-
uddannelse" 

 

CPR-nr Forhåndsmerit   

CPR-nr Merit Eks. "ifbm. udlands-
ophold" 

 

CPR-nr Dispensation Eks. "vedr. 1-
årsprøve" 

 

CPR-nr Studieforløb   



 

 

CPR-nr Studieskift Eks. "fra xxx til xxx"  

CPR-nr Eksamensklage   

CPR-nr Eksamensanke   

CPR-nr Klage: over xxxx  

CPR-nr Anke: af xxx  

CPR-nr Eksmatrikulation Eks. "grundet …"  

CPR-nr Eksamensbevis Eks. "xxx-eksamen"  

CPR-nr  Plagiat   

CPR-nr Dispensation – særlige eksamensvilkår   

CPR-nr Dispensation – eksamensforsøg   

CPR-nr Dispensation – 2 års regel   

CPR-nr Dispensation – tilmelding til kandidat   

CPR-nr Dispensation – diverse   

CPR-nr Studieordning – skift   

CPR-nr  Disciplinærsag (eksamenssnyd) Uddannelse sagsgruppe 603 

CPR-nr  Disciplinærsag (adfærd) Uddannelse sagsgruppe 603 

Bemærk at listen ikke er udtømmende, men vejledende. 

Adressater 

Alle aktive studerende med dansk CPR-nummer overføres nu automatisk fra STADS til Captia, og deres adres-

seoplysninger vedligeholdes fremover via STADS. 

I Captia oprettes de studerende som adressater af typen ”Studerende med CPR”. Adgangen til adressaterne er 

fortsat begrænset til Captia-brugere med indblik til denne adressattype. Ud over CPR, navn, adresse, telefon-

nummer og email overføres også studienummer til Captia – det gemmes under ”Oplysninger” og gør det mu-

ligt at søge den studerende frem på studienummeret. 

Fiktive CPR-nr. 

Hvis der er behov for at oprette en studentersag og personen ikke er i STADS og dermed ikke i Captia, kan 

man manuelt oprette den studerende som adressat med CPR-nummeret som nøgle. Når personen registreres 

i STADS, vil STADS integrationen blot overskrive eller tilføre oplysningerne fra STADS til adressaten i Captia. 

Vær dog opmærksom på, at automatikken ikke fanger sammenhængen, hvis man opretter en adressat med 

fiktivt CPR-nummer. Studerende som vi endnu ikke har fået CPR på kan oprettes i STADS (og om nødvendigt 

Captia) med fiktivt CPR, men disse overføres ikke mellem STADS og Captia.  

Navne 

I feltet Navn 1 skrives for- og mellemnavne. 

I feltet Navn 2 skrives efternavn. 

Der kan kun være ét efternavn i Felt 2, resten anses for mellemnavne. 

Enkeltsager og klientsager  
Der oprettes enkeltsager i form af klientsager for studerende. Der skal altså ikke oprettes samlesager, hvor alt 

vedrørende den studerende samles. Det gør det muligt at lukke sagerne inden for relativ kort tid. 



 

 

Eksempel på sag: 

Sagstitel: xxxxxx-xxxx, Merit for xxxx 

Indhold: Ansøgning om merit 

 Evt. brevveksling mellem studieforvaltningen og fakultetets eksamenskontor 

 Godkendelse af merit. 

Hermed kan sagen lukkes. 

Er der flere studerende tilknyttet en (samlet) sag, kan der oprettes en emnesag (alm. sag) som vil fungere som 

en samlesag for de studerende fremfor en klientsag omfattende den enkelte studerende. Akterne lægges i 

emnesagen og de studerende tilføjes som parter på sagen.  

Parter  

Den studerende som sagen omhandler, vil altid være part på sagen, da studentersager er oprettet som klient-

sager, enkeltsager.  Man bør altid tilføje den uddannelsen som studentersagen vedrører, som part. Hvis ud-

dannelse ikke findes i adressat-basen, skal den oprettes manuelt.  

Uddannelser oprettes 

Opret adressat, vælg områder som typekode.  

I feltet Navn 1 skrives uddannelsens navn, som den fremgår fra studieordninger fra nettet 

I feltet Navn 2 efterlades tomt  

Eksempel på en uddannelse:  

 HA-jur. 

 Cand.merc.jur. 

 BA-jur. 

 Cand.jur. 

 BA-Idræt 

 DI-Kemi og bioteknologi 

 KA-Værdikæder og innovationsledelse 

 SI-Matematik 

 MA-Bioteknologi 
 CST-Værdikæder og innovationsledelse 

 MA i Læreprocesser 



 

 

BA (Bachelor), DI (Diplomingeniør) KA (Kandidat), SI (Sidefag), MA (Master), CST (cand.scient.techn) 

 

Dokumenttitler 
Der skal altid skrives en dokumenttitel i studentersager fra nedenstående oversigt. Listen over titler er ikke 

udtømmende. Der kan være behov i forhold til at særlige sager at benytte andre dokumenttitler. Som ud-

gangspunkt skal medarbejdere der journaliserer på personalesager dog journalisere efter nedenstående.   

Dokumenttitel  Bemærkninger  

Ansøgning  

Anmodning om uddybning af ansøg-
ning 

 

Partshøring  

Høring  

Høring af fagansvarlig  

Høring af studienævn  

Svar på partshøring  

Fagansvarlig – udtalelse  

Studiejournal  

Anmodning om dokumentation  

Dokumentation  

Dokumentation for beståelse (merit)  

Lægeerklæring  

Psykologerklæring  

Udkast til afgørelse  

Afgørelse  

StudieplanBekræftelse på modtagelse 
af ansøgning/ dokumentati-
on/materiale 

 

Forespørgsel til fakultetet  

Telefonnotat  

Følgemail  

Bevilling (fx IT-rygsæk)  

Dokumentation – IT-rygsæk  

Eksempel på dokumenttitel: 

 Partshøring, jura    

Dokumenttyper 
Breve, mails, m.v. som sendes indenfor AAU skal have typen Intern. 

Korrespondance ud af AAU er af typen Udgående. 

Korrespondance udefra til AAU er af typen Indgående. 



 

 

Hvem journaliserer? 
Den, der sender korrespondance, m.v., eller den, der først modtager korrespondance m.v. udefra, har ansva-

ret for at journalisere i Captia. 

 


