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Forskningsansøgningssag

Der er oprettet en side omkring forskningsprojekter, som ligger her: 
http://www.infoportal.forskningsprojekter.aau.dk/

Når du skal oprette en forskningsansøgningssag, skal du starte ansøgningen ved at udfylde 
blanketten, som ligger på:
https://wz16.aau.dk/prebudgetservice
Når du klikker på linket fremkommer følgende formular:

Udfyld Primær ansøger:

Primær ansøger
Her vælges navnet på den forsker, der står som 
primær ansøger fra drop down menu (med 
søgefunktion)
Personen skal være ansat på AAU. (kun en 
person, et ”skal” felt))
Derefter bliver tilhørende e-mail, tlf nr og  
primære enhed (i kode 
og fuld tekst) slået op i WZ og vist.

http://www.infoportal.forskningsprojekter.aau.dk/
https://wz16.aau.dk/prebudgetservice
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Udfyld Medansøgere på AAU:

I øvrigt – om stambladet
Vises hjælpetekst hvis musen holdes over spørgsmålstegnet, som findes umiddelbart efter hvert 
feltnavn.
Personer, der ikke er ansat på AAU, eller andre forhold om ansøger nævnes i et kommentarfelt 
nederst på formularen.
Formularen fås på engelsk ved at vælge engelsk under sprog øverst til højre.
”Skal” felter har rød ramme.

Medansøger

Her vælges navnet på medansøgere, igen 
fra drop down menu. Personen skal være 
ansat på AAU. (flere personer mulig, ”kan” 
felt)
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Når de røde felter er udfyldt trykkes der på Opret ansøgning.

Herefter opretter formularen en forskningsansøgningssag i WorkZone og her kan alt data 
redigeres og yderligere data tilføjes.

I øvrigt – om den efterfølgende WorkZone forskningsansøgnings sag

Den oprettede WorkZone forskningsansøgningssag er herefter sendt til fordeling hos ansøgerens 
primære enhed, hvor en projektadministrativ person knyttes til ansøgningen. Det specifikke flow er 
aftalt individuelt med de enkelte institutter. WorkZone sagen ”klargøres” af den tilknyttede 
projektmedarbejder. Data fra sagen synkroniseres til budgetskabelonen.

Den angivne administrative medarbejder kan nu, sammen med ansøger, starte 
budgetlægningsprocessen.
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Arkivér dokument

Det er vigtigt, at alle dokumenter bliver arkiveret, når de er færdigbehandlede. Dette gøres dels 
for at låse dem mod redigering, og dels for at de ikke kan fjernes fra den sag, de er knyttet til. 
Arkivering giver dig overblik over rækkefølgen af dokumenter i sagen, da dokumenter, når de 
arkiveres, får fortløbende aktnumre 1, 2, 3, osv. på sagen. 
Dokumenter, der ikke er arkiverede, har aktnummer 0.

Find den sag, hvor dokumentet er registreret på, og marker dokumentet

Herefter klikkes på Arkiver i båndet på dokumentets fane.
Dokumentet er nu arkiveret og har fået et aktnummer på sagen.
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Afslut sag

Når sagen er færdigbehandlet, skal sagen afsluttes. Men HUSK at tjekke, at alle dokumenter er 
arkiveret på sagen inden den afsluttes (se vejledningen Arkiver dokument).

Åben den sag, som skal afsluttes – tryk på knappen (hængelåsen) Afslut. I feltet Afsluttet dato, vil 
der nu være indsat dags dato.

Sagen er nu afsluttet og vil ikke længere figurere på listen over åbne sager på forsiden 
(dashboardet).
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Genåbn Sag

Hvis der er brug for, at ligge flere dokumenter ind på en sag, som er afsluttet, skal sagen genåbnes 
og der kan så ligges flere dokumenter ind på sagen.

Søg den sag frem, som du vil genåbne (se vejledningen søgning).

Åben den sag, som skal genåbnes – tryk på knappen (hængelåsen) Genåbn. I feltet Afsluttet dato, 
vil afsluttet datoen forsvinde.
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