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Sagstyper 
 

221 sag (HR) 
I forbindelse med ansættelser oprettes altid en 221 sag (= personalesag) ifb med information til HR.  
Indhold og tilgang er uændret. 
  
Her arkiveres følgende: 
- Ansøgning 
- Bedømmelse 
- CV 
- Eksamensbevis  
- Indstillingsblanket (inkl. ansættelsesbrev) 
- Stillingsopslag 
- Oplysningsskema 
Hvis personen er international: 
- Additional informationform. Kan scannes sammen med Oplysningsskemaet 
 
221 sagen oprettes med: 
- Titel: cprnummer, ans. Ph.d.-stipendiat, ansættelsesperioden (fx 01082018-31072021) 
- Læseadgang: samme som 562 sag (se længere fremme) + lønkontor (Loen) + HR 
 

224 sag (pga. journalpligt) 
I tillæg her til oprettes en sag under nr. 224 (= sag). 
NB: Kun hvis der er tale om et stipendium (typer:  1) ph.d.,  2) 4+4,  3) erhvervsPhD) 
 
Her arkiveres følgende: 

- Godkendt stillingsopslag 
- Info-mail til institut vedr. opslag 
- Mailkorrespondance vedr. stillingsopslag 
- Klager/objections + besvarelser 
- Indstilling om ansættelse fra instituttet 

 

229 sag 
I forbindelse med ansættelse af udlændinge uden CPR nr. oprettes en 229 sag. Dette gøres for at ensarte 
sagsgangen, således den i højere grad ensartes mellem ansatte med og uden CPR. nr. 

 
562 sag 
For ALLE indskrivninger oprettes en ph.d.-sag under gruppe 562 (= sag). Denne sag indeholder et komplet sagsarkiv. 
Denne sag oprettes af sagsbehandleren på fakultetskontoret efter godkendt indskrivning). 
 
Denne sag kobles til en kontakt (= aau-personale m/CPR). 
 Studerende uden CPR nummer oprettes med CPR nummer efter samme fremgangsmåde som i ph.d.-manager. 
(ddmmåå- to første bogstaver i fornavn og første bogstav i efternavn samt et 1 tal for mænd og 2 tal for kvinder).  
 
Kontakt 

- For alle ikke-ansatte skal der oprettes en kontakt, hvis der ikke allerede er en på dem 
- Alle ansatte tilknyttes den eksisterende adressat fra 221-personalesagen 

 
 

På 562-sagen gemmes det, man normalt ville gemme i en personmappe (dokumenter, relevante mails mv.) 

Ph.d.-kontorets skraldespandssag i Workzone: 2016-909-00050  
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Konkret vejledning  
 

 
224-sag: 
1) Tryk på sag 
2) Vælg emnesag 
3) Udfyld titel: 

a) Ph.d.-stipendium, Institut for …, referencenummer 
b) Fx 

i) Ph.d.-stipendium, Institut for Elektroniske Systemer, 14-14001 
4) Udfyld gruppe: 

224, Stillingsopslag 
5) tilføj læseadgang 

a) personale-vip-tech ELLER personale-vip-engineering ELLER personale-vip-sundhed afhængig af hvilket 
fakultet der opslår stipendiet (obs! Det er den der hedder sundhed og ikke sund!) 

6) Gem 
7) Tilføj stillingsopslag + indstillingsbrev fra institut (+ diverse dok., se under sagstyper/224, side 1) 
8) Tilknyt sagen til en af de tre oversager: 

a) Ph.d.-stipendieopslag ENGINEERING 
b) Ph.d.-stipendieopslag TECH 
c) Ph.d.-stipendieopslag SUND 
(- klik på oversag, tilføj til liste, fritekst: ph.d.-stipendieopslag/søg) 

9) Gem 
10) Luk sagen 
 
 

229-sag 
1) Tryk på sag 
2) Vælg emnesag 
3) Udfyld titel 

a. 1:CPR.nr. med xxxx, 2: sagstitel (ans. ph.d.-stipendiat), 3: periode for ansættelse 
b. Fx: 

i. 090878-xxxx, ans. ph.d.-stipendiat, 01092017-31082020 
4) Udfyld gruppe: 

a. 229, Personalesager, diverse 
5) Læseadgang: 

a. Tilføj institut, fakultet, HR og løn 
b. Fx: 

i. Personale-80116-Computer, Personale-Vip-Tech, HR-Afdelingen, Loenkontoret 

 
562-sag: 

1. Tryk på sag 
2. Vælg emnesag 
3. Udfyld titel: 

o 1: cpr.nr., 2: navn på den studerende, 3: sagstitel (ph.d.-indskrivning – angivelse af type), 4: 
Instituttet som den studerende er indskrevet under 

o Fx:  
 110181-1213, Søren Sørensen, ph.d.-indskrivning – erhvervsPhD, Institut for Energiteknik 

o Typer: 
 Stipendiat  
 4+4 
 Friplads 
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 ErhvervsPhD 
 Joint degree 
 double degree 
 § 15.2 
 § 15.3 
 Diverse (fx selvfinansierende) 

4. Udfyld gruppe:  
1. 562 – ansættelse/indskrivning af ph.d.’er 

5. Tilføj læseadgang 
1. personale-vip-tech ELLER personale-vip-sundhed ELLER personale-vip-engineering afhængig af 

hvilket fakultet den studerende er indskrevet på (obs! Det er den der hedder sundhed og ikke sund!) 
2. indblik for det pågældende institut: personale-xxxxx-institut (se evt. oversigt med indbliksnavne/-

numre) 
6. Gem 
7. Opret kontakt (spring dette trin over hvis denne allerede er oprettet på et tidligere tidspunkt) 

1. opret adressat 
2. AAU personale med CPR 
3. Tast CPR 
4. Udfyld navn 
5. Gem 

8. Gå tilbage til 562-sagen (se ”hjælp til at tilføje parter og personmapper”) 
9. Tryk på parter i listen over dokumenter 
10. Vælg tilføj til liste 
11. Søg kontakten frem og tilknyt 
12. Gem 
13. Tilknyt til den korrekte oversag 

1. Personmapper – ph.d.-studerende, Institut for ….  
        (- klik på oversag, tilføj til liste, fritekst:  … søg) 
14. Tilføj dokumenter til 562-sagen 

 
Tilføj dokumenter til 562-sagen: 

1. Opret dok 
2. Importer 
3. Gennemse - find dokument – åbn 
4. Tryk på/udfyld titel 

i. Det nemmeste er at gemme dokumenterne på computeren i en mappe for personen og så 
navngive dokumentet efter hvad det skal hedde i WorkZone. Hvis dokumentet har det 
korrekte navn navngives dokumentet automatisk dette når man klikker på titel-feltet 

5. Vælg dokumenttype 
6. Ændre tilstand til arkiveret  
7. Gem 
8. Tryk på dokumenter så den opdaterer og man kan se alle dokumenterne, der er lagt ind 
9. Hvis tilstanden gemmes som udkast skal du efter at have tjekket om dokumentet er det rigtige: 

i. markere den med fluebenet 
ii. vælge funktioner 

iii. skift tilstand 
iv. arkivér 
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Fejloprettede sager: 

1. lav den korrekte sagsmappe 
2. gå ind på den forkerte, marker alle dokumenter som skal omjournaliseres til den nye mappe 
3. vælg ”funktioner” og ”flyt dokument” 
4. søg den nye mappe frem 
5. navngiv: Omjournaliseret til XX (XX=det nye sagsnummer) 
6. omdøb den forkerte mappe til ”Fejloprettet” og luk mappen 

 

 
Fejloprettet kontakt (=forkert CPR-nummer): 

1. Slet navne og angiv ”navn 1” FEJLOPRETTET 
2. sæt slutdato til i dag og tryk gem 
3. Kontakten vil ikke komme frem længere 
4. Obs! Vær opmærksom på om der fra andre sager er tilknyttet som part til denne kontakt (kan ses ved at 

trykke på ”sagshenvisninger” under kontakten) 
5. Opret ny kontakt og tilknyt evt. parter 

 
 

Oprettelse af oversag: 
- Opret sag 
- Gruppe: 562 (hvis det er til 562-sager) og 224 hvis det er til 224-sager 
- Hvis du står på oversagen skal du tilknytte undersager og hvis du står på den enkelte studerendes 562-sag 

skal oversagen tilknyttes som oversag 
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Dokumentnavne 
 
Forklarende tekst = kursiv 
 

- Accept af bedømmelsesudvalg. Accept fra den studerende.  
- Accept af vejlederskift fra den studerende  
- Afgørelse genopretning slut  
- Afgørelse genopretning start  
- Afslag studieophold  
- Afsluttende brev til bedømmer 1, navn  
- Afsluttende brev til bedømmer 2, navn 
- Afsluttende brev til formanden, navn  
- Aftale om joint degree, navn på universitet   
- Afvisning af bedømmelsesudvalg 

o Hvis udvalget afvises ligger der her information og kommunikation om dette. 
- Anbefaling  
- Anmeldelse af fader- og forældreorlov 
- Anmeldelse af graviditets-, barsels- og forældreorlov 
- Anmodning om genopretning  

o pågældende halvårsevaluering 
- Anmodning om tilknytning af bi-vejleder  
- Anmodning om vejlederskift 

o brev fra institut  
- Ansøgning  
- Ansøgning om merit 
- Ansøgning om orlov 

o angiv periode start og slut (01.01.2001-02.02-2002). Herunder gemmes ansøgning og information til 
studerende.  

- Ansøgning om studieophold  
- Ansøgt afsked  
- Application for enrolment 
- Autorisation   
- Bedømmelse ( = sagkyndig udtalelse) 
- Bekræftelse på indskrivning 
- Beregning af forlængelse og grund hertil  
- Bevillingsbrev studieophold  
- Bevillingsskrivelse (kun ved erhvervsPhD) 
- Bevillingsskrivelse mailgodkendelse (kun ved erhvervsPhD)  
- Certifikat 
- China Scholarship Council (CSC) 
- CV (indgående) 
- Diverse (lav desuden en forklarende beskrivelse)  
- Dokumentation for kvalifikationer 

o ved 15.2 
- Dokumentation i forbindelse med indskrivning  
- Eksamensbevis   
- Endelig indstilling 

o Den endelige indstilling samt udkast til diplom. Samt følgebrev fra instituttet.  
- Erklæring om at afhandlingen ikke tidligere er bedømt   
- Evaluering af genopretningsperiode  
- Finansieringsinformation (noget HUM bruger) 
- Foreløbigt eksamensbevis  
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- Foreløbig indstilling revideret afhandling  
- Foreløbig indstilling 
- Forhåndsgodkendelse af kurser   
- Forklæde  
- Forlængelse start-slut dato: 

o Afgørelse – forlængelse af indskrivning 
o Ansøgning om forlængelse af indskrivning 
o Partshøring 

- Forsendelse af afhandling (Geodis Wilson) 
- Forsvarsdato 

o Information om forsvarsdato.    
- Genopretningsplan 
- God videnskabelig praksis 
- Godkendelse af ansøgning om orlov 

o angiv periode start og slut 
- Godkendelse af bedømmelsesudvalg 

o Arkiveres når dekanen har godkendt.  
- Godkendelse af bedømmelsesudvalg (svar fra studerende) 
- Godkendelse af ECTS 
- Godkendelse af hovedvejlederudtalelse (informationsmail til hovedvejleder, cc den studerende) 
- Godkendelse af medforfattererklæringer (informationsmail til den studerende) 
- Godkendelse af merit  
- Godkendelse af ordstyrer 
- Godkendelse af ph.d.-plan  
- Godkendelse af progress reports 
- Godkendelse af studiekreds  
- Godkendelse af tilknytning af bi-vejleder   
- Godkendelse af vejlederskift 
- Godkendelse fra tillidsrepræsentant 
- Godkendt hovedvejlederudtalelse  
- Godkendte medforfattererklæringer  
- Honorarblanket  
- Hovedvejlederudtalelse 
- Indskrivningsbrev  
- Indskrivningsbrev (ans)  
- Indskrivningsbrev (sendt mail) 
- Indstilling fra instituttet (= mail)  
- Indstilling om ansættelse (dette er indstillingsblanketten) 

o på 224-sagen og 562-sagen 
- Indstilling om bedømmelsesudvalg 

o Her gemmes indstillingen fra instituttet sammen med materialet på udvalget   
- Indstilling om tildeling af grad (fra instituttet) 
- Information om bedømmelsesudvalg 

o Information til den studerende.  
- Information til bedømmelsesudvalgsformand, navn 

o  Heri gemmes informationsbrev til formanden i bedømmelsesudvalget.  
- Information til bedømmer (1), navn 

o Heri gemmes informationsbrev til medlem (1) i bedømmelsesudvalget.  
- Information til bedømmer (2), navn 

o Heri gemmes informationsbrev til medlem (2) i bedømmelsesudvalget.  
- Information til institut vedrørende stillingsopslag 
- Information til lønkontoret (SU) 
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- Information til ordstyrer (om godkendelse)  
- Kursusbevis – ID/år 
- Medforfattererklæringer 

o Indeholder de fremsendte medforfattererklæringer (evt. version 1, 2, 3 …..)  
- Navneomtale 
- Navneomtale (sendt mail/brev) 
- Negativ foreløbig indstilling (selve indstillingen) 
- Negativ foreløbig indstilling - afgørelse   
- Negativ foreløbig indstilling – partshøring 
- Oplysningsskema ved nyansættelse  
- Opsigelse 
- Partshøring genopretning slut   
- Partshøring genopretning start  
- Ph.d.- plan 2 måneder, godkendt 
- Ph.d.-diplom 

o Kopi af diplomet gemmes her  
- Ph.d.-plan 11 måneder, godkendt 
- Pligterklæring  
- Pressemeddelelse  
- Progress reports, dato dd.md.år 
- Projektbeskrivelse   
- Publikationer 
- Publikationsliste  
- Referencer  
- Rejseafregning studieophold 
- Sagkyndig udtalelse  
- Samarbejdsaftale 
- Sprogtest  
- Stillingsopslag  

o Skal både lægges på 224- og 562-sagen 
- Stillingsopslag, besættes ikke 
- Stillingsopslag, genopslag  
- Sygdom, information fra institut 
- Udkast til diplom 
- Tilbudsmail (fra PeopleXs)  
- Tildeling af vejleder 
- Tilsagnsskrivelse fra Innovationsfonden   
- Timekompensation på lærerfordeling   
- Timekompensation på lærerfordelingen 
- Tjekliste – indlevering af afhandling  
- Uansøgt afsked  
- Udskrivningsbrev 
- Udskrivningsskema DK statistik  
- Vurdering af samlede kvalifikationer  

o ved 15.2 
- Vurdering af uddannelsesniveau  

o ansøgning og svar 
 
 
 
22.10.18/Vigdis 


