
  

 
 
Økonomiafdelingen 

Dokument dato: 04.12.2017 

Dokumentansvarlig: Mette Birk 

Senest revideret: 14.10.2019 

Senest revideret af: MEB m.fl. 

Dato for næste revision: September 2020 

Godkendt dato: <indsættes når godkendt> 

Godkendt af: Universitetsdirektør 

Sagsnr.:2017-431-00146 

 

1 
 

Procedure for planlægning og bemanding af undervisningsaktiviteter i 
RES (Rekvisitionsprocedure) 
Rekvisitionsprocedure i RES, gældende for AAU. Beskrivelse af formål og teknisk procedure for 
håndteringen af rekvisitioner i RES. 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Denne procedure udgør den overordnede ramme for rekvisitionsproceduren på alle hovedområder, institut-
ter og studienævn på AAU. Proceduren har til hensigt at sikre en ensartet håndtering af rekvisitionerne af 
aktiviteterne på AAU på tværs af alle områder. Herudover skal den sikre, at datakvaliteten og dataudtræk-
kene, hvor RES data anvendes, sikres en kvalitetssikring og et fælles forståelsesgrundlag. Denne procedu-
re imødegår disse krav og erstatter alle tidligere vejledninger m.v.  

Endeligt indgår proceduren i arbejdet med at sikre relevant ensartethed på tværs af AAU´s organisation og 
bidrager med både interne og eksterne rapporteringer.  

Rekvisitionsproceduren i RES har tilknyttet et årshjul, hvor rekvisitionsprocessen imellem studienævn og 
institutter er listet, RES årshjul - link.  

Dette dokument kvalitetssikres i et samarbejde imellem ØA og superbrugerne i RES. 

• ØA – står som primær dokument ansvarlig. Herudover udarbejder ØA’s BI-team én eller flere rap-
porter i QlikView, hvor RES data udstilles, således at der kan følges op på rekvisitionerne, aktivite-
terne og bemandingsplanerne. Herudover er der en række selvstændige RES rapporter og excel 
udtræk, der anvendes til formålene. 

• Hovedområderne og de respektive institutter – sikrer, at rekvisitionsprocessen følges i samarbejde 
med de enkelte uddannelser og studienævn. Herudover sikres opfølgning og support til institutterne 
og studienævnene fra ØA, STS, herunder kvalitetssikringsenheden.  

• Studiekontorer og kvalitetssikringsenheden inddrages for at sikre, at RES data, der anvendes til 
eksterne og interne formål (selvevalueringsrapporter, uddannelseszoom og andre ministerielle ind-
beretninger), er retvisende/kvalitetssikret. 

• Institutter - er ansvarlige for, at rekvisitionsprocessen implementeres, og at data registreres og ved-
ligeholdes ift. årshjulet.  

Denne procedure har været i høring hos AAU´s institutledere og studieledere. 

RES har til overordnet formål at levere data til følgende formål; 
- Nøgletal uddannelse (kvalitetssikring) – bl.a. forskningsdækning – særskilt notat (Link) 
- Timetalsindberetning – indberetning foretages for hver termin (2 gange årligt) 

https://wz16.aau.dk/app/client/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D1168720&ts=1527144026970&p=scanjourlink
https://wz16.aau.dk/app/client/showDocument.asp?errTemplate=errorDescription.txt&systemkey=1198336


 

2 
 

- Udarbejdelse af statusnotater – bemandingsmøder  
- Ressourcestyring – studienævnenes timetildeling vs. timeforbrug og institutternes kapacitet vs. op-

gaveportefølje 
 
RES indgår på lige fod med AAU”s øvrige systemer i arbejdet med at sikre relevant standardisering og 
grunddata i arbejdet i øvrigt. Konkret bliver der løbende udviklet integrationer til relevante systemer for at 
lette arbejdet for brugerne og sikre, at grunddata fødes i ét system, samt at skabe synergi i processerne for 
brugerne, således at systemlandskabet tager højde for disse i det daglige arbejde. Herudover arbejdes der 
på løbende rapportering af RES data; ligeledes i samspil med andre systemers leverancer hertil. 
 
Konkret arbejdes der i RES med road maps – den aktuelle kan til enhver tid tilgås i RES generelle sags-
mappe – link.  
 
Rekvisitionsproceduren tager udgangspunkt i rekvisitionsprocessen, som den kendes fra organisationsæn-
dringen d. 1. oktober 2018, og årshjulet er tilpasset den nye stuktur. Rent organisatorisk er rollerne for re-
kvisitionsprocessen fastsat i vedtægterne for AAU, der senest er revideret d. 24.09.2018. Basalt set har 
instituttet det samlede ansvar for anvendelsen af RES, herunder opfølgning m.v. I vedtægterne fremgår det, 
at institutlederen og studielederen har ansvaret for rekvisitionsprocessen - link.  
 
Konkret er det fastlagt i indeværende procedure, at studienævn/uddannelsesejer overtager skolernes hidti-
dige rolle som rekvirerende enheder, og institutterne fortsat har ansvaret for bemandingen af aktiviteterne 
og ansvaret for i sidste ende at lukke rekvisitionerne. Dermed er ansvaret for gennemførelsen fortsat et 
samspil mellem flere enheder. 
 
Der er iværksat udviklingstiltag i RES, der vil imødegå evt. nye krav til rekvisitionsprocessen på AAU. Især 
arbejdes der henimod, at RES er integreret til uddannelsesbasen og fra efterårssemestret 2020 (januar 
2020) integreret til modulbasen, hvilket vil give en mere smidig håndtering af rekvirering af aktiviteter.  
 
Herudover udskilles rekvisitionsdelen i RES i et særskilt modul, hvilket igen vil medføre øget smidighed for 
systemanvendelsen. Brugerfladen i RES afspejler stadig i ordlyden i nuværende brugerflade, at skolerne 
har aktiviteterne (afspejler den nuværende struktur i STADS), men i praksis er der ingen hindring for, at 
brugere som studienævn overtager rekvisitionsrollen. Skolebetegnelsen forventes på sigt at blive udskiftet 
med uddannelsesejer (studienævn). 
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Rekvisitionsprocessen i RES 
Overordnet har rekvisitionsprocessen i RES til hensigt at håndtere timeallokeringen imellem studienævn og 
institutter i forbindelse planlægningen og bemandingen af undervisningsaktiviteter. Studienævn/uddannel-
sesejer genererer rekvisitioner ud fra aktiviteter angivet i de gældende studieordninger samt for administra-
tive opgaver. Der er i efteråret 2018 supplereret med muligheden for at lave rekvisitioner imellem institutter, 
hvilket giver instituttet mulighed for at rekvirere opgaver direkte på deres personale angående ”øvrig tid”. 
  
Hermed vil RES understøtte kapacitetsstyringen af primært videnskabeligt personale (VIP) på planlagte 
timer. Sammenholdt med, at RES allerede understøtter planlægningen af projektfrikøb på eksternt finansie-
ret aktiviteter og fra efteråret 2018 øvrig tid, gives der derved en samlet kapacitet på medarbejdernes plan-
lagte timer for en given termin, den almindelige forskningstid undtaget. 
 
Selve rekvisitionsproceduren understøttes af et årshjul for efterårs- og forårssemestrene på AAU, hvor insti-
tutter og studienævn gennemgår en række processer i forbindelse med, at aktiviteterne genereres hvert 
semester, og herefter gennemgår en time- og bemandingsproces med institutterne. RES håndterer 3 time-
beregningsmetoder til hjælp for studienævnene/rekvirenterne i genereringen af timer ved semesterstart – 
NORM, STÅ og MANUEL genererede timer (se senere afsnit for detaljer).  
 
For at styre processen i RES, således at studienævn/rekvirenter og institutter/leverandører kan holde styr 
på, hvor i processen aktiviteterne befinder sig, skal brugerne fra de respektive enheder ændre status på 
aktiviteten løbende i processen. Alle aktiviteter i RES starter ud med status ”ÅBEN”, og når alle timer og 
bemandinger er godkendt, vil skal de sættes i status ”LUKKET” (et forårssemester afsluttes senest d. 15.09 
og efterårssemestret afsluttes senest d. 15.03). 
 
I nedenstående link kan man få overblikket over årshjulet og dens procestrin: 
[Årshjul - link] 
 

https://wz16.aau.dk/app/client/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D1168720&ts=1527144026970&p=scanjourlink%20%20(Vishttps://wz16.aau.dk/app/client/showdocument.asp?errTemplate=errorDescription.txt&systemkey=1168720
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Kort læsevejledning: I RES brugerflade vil der fortsat stå ”schools”, indtil at dette er blevet ændret og imple-
menteret.  
 

2. Generering af rekvisitioner (STUDIENÆVN/UDDANNELSESEJER) 
RES trækker data fra STADS. Datoen for dette træk kan ses i RES-årshjulet. Første gang denne genere-
ring finder sted, vil aktiviteten fra STADS blive oprettet uden et tilknyttet hold. Hvis skolen i et tidligere se-
mester har tilknyttet et hold til en given aktivitet, vil RES oprette en kopi af forrige års aktiviteter, hold, til-
knytninger og bemandinger.  
 

2.1 Fremsøgning af aktiviteter ved STADS-kode 
Når studienævnet/rekvirenten skal generere rekvisitioner til institutterne, følges stien 
School/Rekvisitioner/Hent Rekvisitioner, og nedenstående skærmbillede fremkommer.  
 

 
 
Herefter angives et antal søgekriterier.  
 
Et af de faste kriterier er ”Termin”, hvor der angives, hvilket semester man ønsker at indskrænke søgningen 
af aktiviteter til.  
 
Er det første gang, man skal generere aktiviteter/rekvisitioner, udfyldes kun: Termin og STADS-kode, da 
der pt. ikke findes nogen hold tilknyttet de enkelte aktiviteter. 
 
Det er vigtigt, at der bliver sagt ”Ja” ud for ”Inkludér rekvisitioner uden hold” 
 
Klik på ”Søg” 
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Hvis der ved fremsøgning på STADS-kode ikke kommer nogen aktiviteter frem, findes STADS koden ikke i 
RES. Hvis dette er tilfældet, kan der oprettes en manuel rekvisition (se punkt 2.11). Denne mulighed kan 
også bruges, hvis der skal rekvireres timer til f.eks. studienævnsformand, semesterkoordinator etc. 
 

2.2 Fremsøgning på aktivitetsnavn 
Det er også muligt at søge på aktivitetsnavnet frem for STADS koden. Dette gøres på samme måde som 
før, men i stedet for at udfylde ”STADS-kode”, udfyldes nu ”Aktivitetsnavn”. 
 
Klik på SØG 

 
 
Ved at klikke på den blå pil til højre i skærmen vises detaljerne omkring den enkelte aktivitet: 
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I ovennævnte tilfælde fremgår det, at der pt. ikke er tilknyttet noget hold eller institut (en leverandør). 
 
2.3 Fremsøgning af aktiviteter for en studieretning 
På søgesiden er der også mulighed for at fremsøge alle aktiviteter tilknyttet en bestemt studieretning, hvis 
der tidligere har været tilknyttet hold på aktiviteterne. Studieretningen findes i dropdown-menuen. Der kan 
søges på studieretning i den aflange lyseblå kasse.  
 

 
I nedenstående søgning er der søgt på studieretningen GEO. 
 

 
 
I de fleste kolonner er der mulighed for at lave en sortering. I ovnnævnte eksempel er der sorteret på ko-
lonnen ”Sem.” (Semester). 
 

2.4 Fremsøgning af aktiviteter – gammelt søgebillede 
Der er registreret oplysninger på flere kriterier end dem, der er vist i ovennævnte skærmbillede med ”Hent 
Rekvisitioner”. Der findes en gammel søgeside, hvor der fremgår flere kriterier. Man kommer til denne sø-
geside ved at trykke på ”Gå til gammel version”, hvorved nedenstående skærmbillede fremkommer. 
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Som det fremgår, kan der her bl.a. søges på et bestemt semester for en uddannelse og et specifikt cam-
pus. 
 

2.5 Oprettelse af hold til en kursus- eller projektaktivitet 
Rekvisitionsdetaljerne for en aktivitet fremkommer ved at klikke på aktivitetens navn i den fremsøgte over-
sigt over aktiviteter. 

 
 
Hvis der skal ændres på navn, type, ECTS eller timeberegningsmetode, skal det gøres under fanen ”Aktivi-
tetsdetaljer”. Under type kan det defineres, om aktiviteten skal være projekt eller kursus. Under Timebereg-
ningsmetode kan der vælges: NORM, STÅ eller MANUEL.  
 
Klik på ”Rediger” og foretag de ønskede ændringer på aktiviteten og afslut med tryk på ”Gem”.  
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Herefter vælges fanen ”Hold”. Her ses det, at der ingen hold er tilknyttet til aktiviteten.  

 
 
Tryk på ”Opret nyt hold”. 
 
Alle stjernemarkerede felter udfyldes. I langt de fleste felter er det muligt at vælge ud fra en dropdown me-
nu. Ved oprettelse af holdet kan der i først omgang kun sættes timer på hovedtimer (”Timer”) og ”Suppl. 
timer”. Hovedtimer kan være undervisning eller vejledning, alt efter hvilken type (kursus/projekt), der blev 
valgt under fanen ”Aktivitetsdetaljer”. 
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For at oprette holdet trykkes på ”Gem”, og der kan derefter ses, at der et koblet et hold på aktiviteten. Hvis 
der skal flere hold på aktiviteten, kan de nu oprettes. 
 

 
Oprettes en aktivitet med beregningstypen ”NORM” eller ”STÅ”, beregnes timerne til eksamination og cen-
sur automatisk ud fra det normsæt, der foreligger i RES for det pågældende studienævn og den pågælden-
de termin. Pt. findes der kun normsæt for studienævnene under ENGINEERING, SUND og TECH. 
 
Hvis beregningsmetoden ”MANUEL” er valgt, skal der manuelt tilføjes timer til eksamination og censur. 
Dette gøres ved at klikke på holdet og efterfølgende på ”Rediger”. 
 
Når timerne til eksamination og censur er tilføjet, afsluttes med tryk på ”Gem”. 
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2.6 Generering af projektgrupper for projektaktiviteter  
Når timeberegningsmetoden ”NORM” eller ”STÅ” vælges, er det nødvendigt at oprette projektgrupper, in-
den der bliver genereret et timetal for aktiviteten. 
 
Det er det angivne antal studerende på holdet, som skal fordeles ud i projektgrupper. Dette gøres ved at 
klikke på fanen ”Projektgrupper”.  
 

 
 
Her ses det, at der endnu ikke er blevet tilknyttet projektgrupper på aktiviteten. For at oprette projektgrupper 
klikkes der på ”Fordel resterende studerende”. 
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Herefter angives antal studerende pr. gruppe. Systemet foreslår 4 studerende pr. gruppe som standard, 
men det er muligt at indtaste et andet antal studerende pr. gruppe. I eksemplet vælges der 6 studerende pr. 
gruppe. Der trykkes efterfølgende på ”ok”. 
 

 
 
Systemet genererer nu 6 grupper med hver 6 studerende og 1 gruppe med 2 studerende. Hvis der ikke er 
en ligelig fordeling af studentertallet, er det muligt at redigere sammensætningen af grupperne ved at klikke 
på blyantsikonet. 
 
Hvis studentertallet efterfølgende ændrer sig – både i forhold til flere eller færre studerende –,skal gruppe-
antallet rettes til. Hvis der ønskes tilføjet en gruppe, trykkes på ”Tilføj ny”. Hvis der i stedet skal slettes en 
eller flere grupper, sættes der flueben i felterne til venstre for antal studerende i ovennævnte boks, og efter-
følgende trykkes på ”Fjern valgte”. Hvis der kun skal fjernes en enkelt gruppe studerende, kan der også 
trykkes på skraldespandsikonet til højre i ovennævnte boks. 
 
I normsættet for ENGINEERING, SUND og TECH fremgår også en regel om, at der pr. projektgruppe mak-
simalt kan rekvireres 100 timer, dvs. at hvis en projektgruppe består af 6 studerende på et 20 ECTS projekt, 
vil der maksimalt kun blive rekvireret 100 timer og ikke 116,4 timer (6 stud. x 20 ECTS x 0,97 time pr. 
ECTS), som beregningen ellers vil vise. 
  

2.7 Tilknytning af institut (leverandør) til en aktivitet  
Det anbefales, at der i samme proces, hvor holdene oprettes, også udfyldes under fanen ”Bemanding”, og 
her definerer den eller de institutter/leverandører, som skal levere de rekvirerede timer. 
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Ovenstående skræmdump er et udsnit af bemandingsfanen. Når et institut ønskes tilføjet, klikkes på ”Tilføj 
tilknytning”, som findes under hver timetype (hovedtimer, eksaminationstimer, censurtimer og supplerende 
timer). Her vælges der, hvor mange procent eller timer det enkelte institut skal stå for. Når instituttet sættes 
på, skal der også vælges om rekvisitionen skal være procent- eller timestyret. Ved oprettelse af rekvisition 
vil den altid være procentstyret. Hvis rekvisitionen skal være timestyret, skal der stå ”Ja” under timestyret. 
Dette gøres ved at klikke på defaultværdien ”Nej”, hvorefter RES skifter feltværdi til ”Ja”. 
 
Ved timestyret skal rekvirenten være opmærksom på, at timetallet fastlåses. Hvis der efterfølgende sker 
ændringer til et studentertal, og man har valgt ”NORM” eller ”STÅ”, kan rekvisitionen blive over- eller under-
tilknyttet, dvs. at der ikke er overensstemmelse mellem det rekvirerede timetal og det bemandede timetal. I 
tilfælde af overtilknyttet skal man afklare, hvilken medarbejdere der skal have nedskrevet timetallet. Ved 
undertilknytning skal det tilsvarende afklares, hvilke medarbejdere der skal have flere timer tilknyttet. Begge 
tilretninger skal foretages på bemandningsfanen ud fra de enkelte medarbejdere. 
 
Der gemmes ved at trykke på disketteikonet. 
 

 
 
Hvis flere institutter skal levere timer, skal de sættes på nu. Følg samme fremgangsmåde som ovenståen-
de.  
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2.8 Tilføj bemanding 
Når de ønskede institutter er valgt, kan der sættes bemanding på. Det er ikke alle institutter, som har sat 
bemanding på rekvisitionen, når den sendes til rekvirering.  
 
Hvis der ønskes en eller flere specifikke medarbejdere til at levere de rekvirerede timer, peges de enkelte 
medarbejdere ud.  
 
Hvis rekvirenten ikke har kendskab til, hvilken/hvilke medarbejder(e) det leverende institut ønsker at sætte 
på opgaven, angives der ingen medarbejdernavn(e).  
 
I henhold til delegationsinstruksen på AAU (link: https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338) har 
institutlederen kompetence til at aftale nærmere vilkår for ansættelsen samt kompetence til at pålægge 
medarbejdere at løse bestemte opgaver. Derfor er opgaven med at tilføje medarbejdernavne på rekvirerede 
aktiviteter placeret ved instituttet/leverandøren. 
 
Når ønskede bemanding skal tilføjes klikkes der på ”+”. 
 

 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338
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Ved at klikke på ”+” kommer nedenstående linje frem. Her vælges, hvilken rolle medarbejderen forventes at 
få, hvilken medarbejder, der ønskes, og hvor mange procent eller timer medarbejderen skal bruges. Husk 
at tage stilling til, om bemandingen skal være procent- eller timestyret. For at gemme trykkes der på disket-
teikonet. 
 

 
 
Hvis der ønskes at sætte flere personer på, trykkes der på ”+” igen. 
 

 
 
Hvis der er tilknyttet flere institutter, følges ovenstående fremgangsmåde, indtil der er givet bud på fordelin-
gen af samtlige rekvirerede timer. 
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2.9 Interne noter og Meddelelser 
I fanen ”Interne noter” har rekvirenten mulighed for at angive noter til den pågældende aktivitet. Vær op-
mærksom på, at noterne i denne fane kun kan ses at rekvirenten. Hvis noten skal kunne ses af institut-
tet/leverandøren skal den skrives under fanen ”Meddelser”.  
 
Generelt for begge faner gælder, at noterne kopieres fra de enkelte semestre med over i forbindelse med 
den semestervise generering af aktiviteter, hvorfor det anbefales løbende pr. semester at få ryddet op i 
noterne/meddelelserne for den enkelte aktivitet. 
 

 
 
Kuverten, som er markeret gult i ovennævnte skræmdump, angiver, at der findes meddelelser til den på-
gældende aktivitet. Det andet ikon angiver, at der findes interne noter på den pågældende aktivitet.   
 

2.10 Ændring af status 
Når holdet har fået tilknyttet et institut og en evt. bemanding, vil status stå som ”Åben”. Herefter skal status 
på rekvisitionen ændres, hvorefter den sendes videre til instituttet/bemandingsansvarlige. Ændring af status 
kan ske på to måder: enten ved at ændre status inde på den enkelte aktivitet eller ved en masseændring, 
dvs. ændre status for flere aktiviteter på samme tid.  
 
Når rekvirenten ønsker at ændre status, skal der vælges mellem ”Behandlet” eller ”Rekvireret”. Hvis der 
vælges status ”Behandlet” kan rekvisitionen/aktiviteten stadig kun ses ved studienævnet/rekvirenten. Hvis 
der vælges status ”Rekvireret” kan rekvisitionen/aktiviteten ses af både studienævn/rekvirent og insti-
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tut/leverandør. 
 
Hvis der kun skal ændres status for en enkelt rekvisition, gøres dette inde på selve aktiviteten under fanen 
”Bemanding”. Under ”Nuværende status” kan der ses, hvilken status rekvisitionen har nu. Her klikkes der 
på blyantsikonet for at redigere rekvisitionen.  
 

 
 
Hvis rekvirenten har flere aktiviteter med den samme status, kan masseredigering vælges. Det gøres under 
SCHOOL/REKVISITIONER/HENT REKVISITIONER. Her vinges de ønskede aktiviteter af, og der klikkes 
på ”Masseændring” i bunden af skærmbilledet. 
 

 
 
Her vinges der af i ”Status”, og den ønskede status vælges, og der klikkes på ”Gem”. Det skal bemærkes, 
at det kun er muligt at foretage en masseændring, såfremt aktiviteterne har den samme status inden æn-
dringen. 
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Der svares ja til at fortsætte, og følgende skærmbillede fremkommer.  
 

 
Der sættes efterfølgende et flueben ud for Status og vælges en blandt de status, der vises i dropdown-
menuen. Der afsluttes med tryk på ”Gem”. 
 
Status vil nu være ændret for de markerede aktiviteter. 

 

 

2.11 Manuelle rekvisitioner 
Hvis den aktivitet, der skal oprettes, ikke kan findes via STADS koden, kan der oprettes en manuel rekvisi-
tion. Klik på SCHOOL/REKVISITIONER/MANUEL REKVISITION og nedenstående skærmbillede frem-
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kommer. Manuelle rekvisitioner bruges også, hvis der skal rekvireres timer til studienævnsformand, skole-
leder m.v. 
 

 
 
Her skrives aktivitetsnavn, vælges termin og rekvisitionstype. Under rekvisitionstype vælges, om aktiviteten 
er ”Kursus”, ”Projekt” eller ”Administration”. 
 

 
 
Udfyld de resterende felter med de rigtige informationer. 
 

 
Der kan i bunden af skærmbilledet sættes institut på. Når alle felterne er udfyldt, kan der vælges mellem 
”Opret og vis”, som giver mulighed for at bemande og færdiggøre rekvisitionen, eller ”Opret og fortsæt”, 
som giver mulighed for at oprette endnu en manuel rekvisition. I eksemplet klikkes der på ”Opret og vis”. 
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Aktiviteten er nu oprettet, og man kan forsætte som beskrevet fra punkt 2.5. 
 

2.12 Samlæsninger 
Hvis en aktivitet er samlæst mellem flere uddannelser, kan der oprettes en samlæsning. 
 

 
 
Markér de aktuelle aktiviteter og vælg herefter masseændring nederst.  
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Herefter vælges sammenlæg til og vælg en primær aktivitet. Herefter vil der være et aktivitetshierarki, når 
aktiviteten åbnes.  
 

 
 
Det gulmarkerede ikon lige efter aktivitetens navn er et udtryk for, at aktiviteten er sammenlagt med mindst 
en anden aktivitet. I relation til aktiviteten oprettes der et hold pr. uddannelse/studieretning, der deltager i 
samlæsningen. I eksemplet ovenfor er der koblet to hold på aktiviteten ”Avanceret Integreret Design: Præ-
fasen”. 
 
Som udgangspunkt vil der være 100% samlæsning blandt alle studieretningerne på aktiviteten, men rekvi-
renten kan også vælge, at der for eksempel kun skal være 50% samlæsning på en aktivitet. Hvis samlæs-
ningsandelen skal ændres, klikkes der på det pågældende hold, hvor ændringen ønskes, og herefter rettes 
procenten ud for linjen ”Sammenlæsning”. Rekvirenten skal samtidig huske at placere de resterende 50%, 
således at de studerende i alt får 100% undervisning, enten med en separat aktivitet eller med samlæsning 
på en anden aktivitet.  
 
Feltet ”Sammenlæsning start” benyttes p.t. ikke, og værdien vil være 0%. 
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Klikker rekvirenten sig ind på den enkelte aktivitet og vælger fanen ”Aktivitetshieraki”, kan der ses, at de to 
hold er knyttet op på hver sin STADS kode, jf. nedenstående: 
 

 
 
Herefter tilføjes leverandør/tilknytning, og forslag til bemanding gives ligesom ved en normal rekvisition (se 
punkt 2.7 og 2.8). 
 

2.13 Opdatering af studentertal (pr. semester) - masseændring 
En anden mulighed for at starte på generering af rekvisitioner/udstilling af aktiviteter til institutterne er at 
tage udgangspunkt i den enkelte uddannelse og dennes semestre. Denne fremgangsmåde vil klart være en 
fordel, hvis der tidligere har været rekvireret undervisning til aktiviteter for en fortsat gældende studieord-
ning. Aktiviteterne søges frem under menupunktet SCHOOL/HENT REKVISITIONER/OPDATER STU-
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DENTERTAL. 
 

 
For at få et overblik anbefales det at søgekriterierne: termin, studieretning, uddannelse og campus (hvis 
uddannelsen udbydes på flere campus) udfyldes, inden der fremsøges aktiviteter. I eksemplet nedenfor er 
der fremsøgt aktiviteter for bacheloruddannelsen i ”By-. Energi- og Miljøplanlægning” i Aalborg i F19. I ko-
lonnen ”Tilmeldte” fremgår det antal studerende, der var tilknyttet aktiviteten ved semesteret for et år siden, 
dvs. at i eksemplet er det studentertallet for F18, der vises. 
 

 
 
Trykkes der på den øverste blå pil længst til højre i den grå bjælke, vises de enkelte aktiviteter på seme-
strene. 
 

 
 
Som det fremgår ovenfor, summerer hvert semester til 30 ECTS aktiviteter. Når det er tjekket, at det er 
disse aktiviteter, der skal udstilles igen, lukkes detaljeringsniveauet igen, og opdateringen af studentertalle-
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ne påbegyndes.  
 

 
 
Hvis studenterantallet for aktiviteterne på 2. semester forventes at blive 30 studerende i F19, skrives der 
blot 30 i feltet hvor de 25 pt. står. Herved opdateres studentertallet til 30 for de fire aktiviteter, der fremgår i 
detaljebilledet. 
 

 
 
Herved er studentertallet ændret til 30 studerende, uden at man skal åbne hver aktivitet og tilrette studen-
tertallet under holddetaljerne. Der er fremkommet et lille flag til venstre for projektaktiviteten ”Planlægning 
og naturressourcer”. Dette betyder, at studentertallet for projektgrupperne ikke er identisk med det nye ind-
tastede studentertal. Der klikkes ind på den enkelte aktivitet for at tilrette dette, jf. punkt 2.6 ”Generering af 
projektgrupper for projektaktiviteter”. Når projektgrupperne er tilrettet, og ovennævnte søgning foretages 
igen, vil flaget ikke længere være synligt. 

 

3. Bemanding af rekvisitioner (INSTITUTTER) 
For at få fremsøgt de aktiviteter, som et studienævn/uddannelsesejer har tildelt/rekvireret hos et institut, 
vælges menupunktet INSTITUT/BEMANDING/OVERSIGT. 
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Efter valg af ovennævnte fremkommer nedenstående skærmbillede. 
 
Som det fremgår af skærmbilledet, er der forskellige søgekriterier, der kan/skal udfyldes for at få vist insti-
tuttets rekvisitioner. Der findes dropdown-menuer til samtlige kriterier. 
 
I boksen generelt anbefales det, at der straks angives hvilken termin (semester), der ønskes vist rekvisitio-
ner/aktiviteter hos det valgte institut for. 
 
Under kriteriet status vil der første gang, søgningen igangsættes for instituttets rekvisitioner/aktiviteter, kun 
være muligt at vælge rekvireret, men senere vil der kunne vælges mellem forskellige statusangivelser, alt 
efter hvor langt en rekvisition/aktivitet er i processen.  
 
Under aktivitets- og holdboksen kan det præciseres, hvilken skole og evt. studienævn der ønskes fremsøgt 
rekvisitioner/aktiviteter for. Hvis kriterierne under aktivitetsboksen vælges, skal rekvirenten være opmærk-
som på, at der kun vises de aktiviteter, hvor skolen/studienævnet står som primærrekvirent, men hvor an-
dre skoler/studienævn også er koblet på rekvisitionen. Hvis der laves de samme tilvalg i holdboksen, vises 
alle de aktiviteter, som opfylder kriterierne på holdniveau. Vælges der et semester her, vil det være det 
semester, der er oprettet på det enkelte hold. 
 
I nedenstående eksempel er lavet en generel søgning på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde i forårs-
semesteret 2018, hvor rekvirenten er skolen for Sociologi og Socialt Arbejde. I øverste højre hjørne kan ses 
en gul boks, hvor det angives, hvor mange rekvisitioner/aktiviteter, der opfylder de indtastede kriterier. 
 
For at få vist de fremsøgte rekvisitioner/aktiviteter trykkes på knappen ”Opdater”, og følgende vises. 
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Som det fremgår ovenfor, vises der 10 rekvisitioner/aktiviteter pr. side, og nederst kan ses, at der findes 
flere sider med rekvisitioner/aktiviteter. Visningen kan indstilles til at vise 50 eller 100 rekvisitioner/aktiviteter 
pr. side.  
 
I kolonnen STATUS fremgår det, at de fremsøgte rekvisitioner/aktiviteter har status ”Accepteret”, fordi insti-
tuttet har accepteret rekvisitionen. I kolonnen aktivitet fremgår navnet på aktiviteten. En aktivitets navn kan 
fremgå på flere linjer, da der kan rekvireres forskellige typer af timer, f.eks. undervisning, vejledning, eksa-
men, censur mv. 
 
I kolonnen TYPE vil der fremgå en af følgende typer: kursus, projekt eller administration. 
 
Under HOLD-kolonnen vises et eller flere hold. Boksen med angivelse af holdene er bygget op med studie-
retning + holdets semester + antal studerende. I CAMPUS-kolonnen fremgår, hvor holdene kommer fra, og 
i ECTS-kolonnen angives aktivitetens antal ECTS. 
 
I kolonnen STUD er angivet summen af de studerende, der er på de enkelte hold. I den efterfølgende ko-
lonne er angivet hvilken timetype, der er rekvireret til. 
 
I timekolonnen fremgår det timetal, som det tilknyttende/rekvirerende institut er tildelt. Timetallet kan være 
fremkommet ved en af følgende beregningsmetoder: NORM, STÅ eller MANUEL. Ved en manuel angivelse 
er der tastet et fastlåst timetal pr. hold pr. timetype. Hvis der i forbindelse med generering af rekvisitio-
nen/aktiviteten har været angivet beregningsmetoden ”NORM” eller ”STÅ”, er timetallet beregnet ud fra de 
fastlagte timetal, der indgår i normsættet, når der bl.a. er angivet studerende på de enkelte hold eller gene-
reret projektgrupper. Foretages der ændringer i disse to parametre senere i rekvisitionsproceduren, genbe-
regnes det beregnede timetal. 
 
SEM-kolonnen angiver ud fra holdgenereringen og den tilknyttede STADS-kode, hvilket semester aktivite-
ten/aktiviteterne er knyttet op på. I de efterfølgende 2 kolonner er der angivet, hvilken skole og studienævn 
der er knyttet op som efterspørger for de enkelte aktiviteter. I INS-kolonnen er angivet, hvilket institut/hvilke 
institutter der er tilknyttet som leverandør til ydelsen. 
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Som det fremgår af bemandingskolonnen, er der bemanding på de fleste rekvisitioner/aktiviteter vist på 
billedet. Hvis der står ingen bemanding, er det fordi, der ikke er tilknyttet bemanding. Rekvisitio-
nen/aktiviteten kan godt være bemandet fra studienævnet/rekvirenten, hvorefter instituttet accepterer den 
valgte bemanding. 
 
I den næstsidste kolonne fremgår der for enkelte aktiviteter en kuvert, hvilket er udtryk for, at rekvirenten 
har anført en meddelelse til instituttet på aktiviteten. Trykkes på brevikonet, fremkommer de sorte dialog-
bokse. 
 
I den sidste kolonne findes et ikon, hvor man kan redigere/koble en eller flere medarbejdere på til at levere 
ydelsen. 

 

3.1 Aktivitetens detaljer 
Når oversigten med aktiviteter fremsøges, er der mulighed for at klikke sig ind på den enkelte aktivitets 
detaljer. Dette gøres ved at føre musen hen over aktivtetens navn, hvorefter en hånd vises. Der skal klikkes 
på aktivitets navn, når hånden er fremme, hvorefter man bliver ført over på følgende skærmbillede. 
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Det er muligt at klikke sig ind på de enkelte faner for at se yderligere detaljer. 
 
På aktivitetsfanen kommer en del faktuelle oplysninger omkring den enkelte aktivitet med navn og hvilke 
organisatoriske enheder, der er knyttet til aktiviteten på hhv. rekvirent- og leverandørside, samt antallet af 
ECTS og antal studerende, som indgår i beregningen af det timetal, der skal udveksles mellem de to parter. 
 
På fanen ”Hold” kan det ses hvor mange hold, der er knyttet til aktiviteten. 
 

 
 
Det er muligt at klikke sig ind på holddetaljerne ved at klikke på ikonet længst til højre, hvorved følgende 
skærmbillede fremkommer: 
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Her ses bl.a., om aktiviteten samlæses eller ej, samt hvilken prøveform og bedømmelse der er knyttet til 
aktiviteten. 
 
Under bemandingsfanen vil det fremgå, om man er den eneste leverandør til aktiviteten, eller om andre 
institutter er blevet rekvireret til at levere timer. 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ovennævnte tilfælde er Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt Juridisk Institut udpeget til at skulle 
levere det samlede timetal. 
 
I kolonnen ”Timestyret” har rekvirenten defineret, om den er timestyret eller ej. Ved timestyret skal rekviren-
ten være opmærksom på, at timetallet fastlåses. Hvis der efterfølgende sker ændringer til et studentertal, 
og man har valgt beregningsmetoden ”NORM” eller ”STÅ”, kan rekvisitionen derfor blive over- eller undertil-
knyttet, dvs. at der ikke er overensstemmelse mellem det rekvirerede timetal og det bemandede timetal. I 
tilfælde af overtilknyttet skal man afklare, hvilken medarbejdere der skal have nedskrevet timetallet. Ved 
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undertilknytning skal det tilsvarende afklares, hvilke medarbejdere der skal have flere timer tilknyttet. Begge 
tilretninger skal foretages på bemandningsfanen ud fra de enkelte medarbejdere. Ved overtilknytning ned-
skrives time antallet på de ko 
 
I de efterfølgende kolonner kan der redigeres tilknytning, tilføjes bemanding eller slettes tilknytning. Hvis 
der trykkes på pilen yderst til højre, vises detaljerne for bemandingen. 

 
 
Her kan bemandingen også redigeres. 
 

  
I fanen ”Interne noter” har instituttet mulighed for at angive noter til den pågældende aktivitet. Vær op-
mærksom på at noterne i denne fane kun kan ses internt på instituttet. Hvis noten skal kunne ses af andre 
institutter eller rekvirenter, skal den skrives under fanen ”Meddelelser”.  
 
Under fanen ”Meddelelser” er der mulighed for at tilføje en kommentar til aktiviteten. Studienævnet-
/rekvirenten kan allerede have angivet en meddelelse/kommentar.  

 
 
Tekstboksen udfyldes, og efterfølgende trykkes på ikonet med disketten for at gemme (længst til højre). 
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Nu ses det, at kommentaren er gemt – der er angivet et tidspunkt samt hvem, der har været forfatter til 
kommentaren/meddelelsen.  
 
Ønskes en meddelelse tilføjet senere, skal der blot trykkes på knappen ”Tilføj ny” og skrives en kommentar. 
Efterfølgende trykkes på ikonet med disketten for at gemme. 
 
Som det også fremgår ovenfor, er det muligt at redigere en tidligere gemt meddelelse ved at trykke på iko-
net med blyantsikonet. 
 
 

3.2 Ændring af aktiviteters/rekvisitioners status 
Efter deadline for afsendelse af rekvisitioner skal instituttet forholde sig til, om instituttet vil have mulighed 
for at levere timer til de rekvirerede aktiviteter og dermed ændre status for aktiviteten. 

 
Dette kan gøres ved at tage fat i den enkelte aktivitet eller flere på en gang. Der skal sættes flueben i feltet 
længst til venstre for de aktiviteter, hvor status skal ændres. I nedenstående eksempel er der udvalgt alle 
aktiviteter, hvor status ønskes ændret. Hvis der angives et flueben i øverste felt, hvor fluebenet er gult, vil 
der blive autogeneret et flueben i de fremsøgte aktiviteter. 
Nederst på skærmbilledet findes knappen ”Skift status”, og der trykkes på denne. 



 

31 
 

 
 

 
Nu skal der tages stilling til, hvorvidt instituttet kan levere ydelsen. Hvis instituttet kan levere ydelsen skiftes 
status til accepteret eller planlagt. Hvis instituttet ikke har mulighed for at levere ydelsen, ændres status til 
afvist. 
 
Nu vil den ændrede status være synlig for både instituttet og studienævnet/rekvirenten. 
 
Instituttet skal være opmærksom på, at når der skal skiftes status, og det ønskes gjort ved en masseæn-
dring, skal alle de markerede aktiviteter have samme status, inden der klikkes på masseændring. 

 

3.4 Kobling af medarbejder på en aktivitet 
Der er to muligheder i forhold til at få koblet en eller flere medarbejder(e) på en aktivitet.  
 
Når de ønskede aktiviteter er fremsøgt, som beskrevet ovenfor, kan der klikkes på ikonet længst til højre 
(rediger bemanding), og følgende skærmbillede fremkommer. 
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Ved punktet bemandinger vælges ”Opret ny”. Ud for medarbejder klikkes på pilen længst til højre (drop-
down-menuen), og listen over instituttets medarbejdere fremkommer. Der vælges en medarbejder. Efter at 
have valgt en medarbejder skal der vælges, hvilken rolle den pågældende medarbejder har i forhold til op-
gavens udførelse. 
 
Herefter skal der tages stilling til, hvor stor en andel (procentangivelse) den pågældende medarbejder for-
ventes at levere af ydelsen/aktiviteten. Har man angivet en andel på under 100, skal der trykkes på ”Gem” 
hvorefter man får efterfølgende mulighed for at koble endnu en medarbejder på aktiviteten. Når den samle-
de andel er bemandet på 100%, trykkes på knappen ”Gem og luk”, hvorefter man returnerer til den oprinde-
lige søgning. 
 
Hvis rekvisitionen er timestyret, kan der ses bort fra procentangivelsen. Her skrives blot det antal timer den 
valgte medarbejder skal have. 

 
 
 
Som det fremgår af ovennævnte, er der angivet, hvilke medarbejdere der er knyttet til opgaven. I BEM. %-
kolonnen kan ses, at aktivteten er bemandet med 100%. De grønne prikker indikerer, at det er instituttet, 
der har foretaget bemandingen. Hvis det er røde prikker, er bemandingen foretaget på studienævnet/hos 
rekvirenten. 
 
En anden måde at føje bemandingen til en aktivitet er - hvis der både er adgang til menupunkterne SKOLE 
og INSTITUT - at klikke på et aktivitetsnavn på den fremsøgte liste over aktiviteter, der fører brugeren vide-
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re til fanen ”Bemanding”. Her kan det ses for hver type, der er rekvireret til, om bemandingen er koblet på. I 
nedenstående eksempel er der rekvireret 5,33 censurtimer, og de mangler alle at blive bemandet. 
 

 
 
Når bemandingen skal laves, klikkes på ikonet med plus, hvorefter nedenstående skærmbillede fremkom-
mer. 
 

 
 
Det er nu muligt at angive hvilken medarbejder, der ønskes tilknyttet timerne, samt hvilken rolle vedkom-
mende skal have. Det er muligt at angive, hvor mange procent af timerne eller hvilket fast timetal (timestyret 
ændres til ”Ja”), vedkommende skal levere. Der trykkes efterfølgende på disketteikonet for at gemme. 
 

 
 
Herefter er bemandingen af de rekvirerede censurtimer færdig. Klikkes der tilbage til oversigten over de 
fremsøgte aktiviteter, kan det ses at den lille prik har ændret farve til grøn. 
 

 
 

3.5 Studienævnet/rekvirenten har foreslået en bemanding 
I nedenstående eksempel har studienævnet/rekvirenten foreslået en medarbejder, der skal varetage opga-
ven. 
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Som det fremgår, er der tale om en semesterkoordinator-opgave. De røde prikker indikerer, at 
bemandingen er redigeret af studienævnet/rekvirenten. 
 
Når der klikkes på ikonet ”Rediger Bemanding”, fremkommer følgende skærmbillede. 
 

 
 
Ud for bemandinger skal den foreslåede medarbejder vælges, hvorefter billedet ned til medarbejder-punktet 
fremkommer.  
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Her fremkommer hele instituttets medarbejderliste, og der kan vælges en anden medarbejder, såfremt 
instituttet ikke ønsker at bekræfte den foreslåede medarbejder. Hvis man ønsker at bekræfte den 
foreslåede bemanding, trykkes på ”Gem”, hvorefter man returnerer til søgelisten. 
 

 
 
Nu ses, at den røde prik fra tidligere har ændret farve (til grøn), hvilket er udtryk for, at instituttet har 
foretaget bemandingen. 
 

3.6 Ændring af den foreslåede tilknytningsprocent pr. institut 
For de aktiviteter, hvor der er tilknyttet flere leverandører/institutter til at levere ydelsen, har studienæv-
net/rekvirenten angivet et bud på, hvor mange procent af timerne de enkelte institutter skal levere.  
 
Når institutterne er i gang med bemandingen af aktiviteterne og finder ud af, at den foreslåede tilknytnings-
procent pr. institut ikke er korrekt, kan de involverede institutter selv rette dette. Der skal selvfølgelig være 
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opnået enighed om, at procentandelene skal ændres. Dette foregår uden for RES, da der ikke er mulighed 
for det i RES.  
Den samlede tilknytningsprocent kan maks. udgøre 100%, hvorfor procentsatsen skal sættes ned for det/de 
institut(ter), der har fået tildelt for mange procent først. Efterfølgende kan de resterende procentandele for-
deles mellem det/de institut(ter), der har fået tildelt for få procenter. 
 
Nedenfor følger et eksempel på en sådan ændring, hvor en aktivitet, som har flere institutter tilknyttet, er 
fremsøgt, og hvor rekvisitionsdetaljerne efterfølgende er åbnet – bemandingsfanen. 
 

 
 
Her ses, at der er tilknyttet 2 institutter i forhold til at skulle levere eksaminationstimerne. Det fremgår end-
videre, at studienævnet/rekvirenten har foreslået, at hvert institut skal levere 50% af ydelsen. Institutterne 
har nu indgået aftale om at Institut for Arkitektur og Medieteknologi skal levere 60% af timerne, og Institut 
for Elektroniske Systemer skal levere 40%. 
 
Da Institut for Elektroniske Systemer har fået tildelt flere procent, end det er aftalt de skal levere, startes 
med at sætte denne procentsats ned. Der klikkes på blyantsikonet, hvorved følgende skærmbillede frem-
kommer. 

  
Det er nu muligt at ændre den angivne procenttilknytning (de 50% der er angivet med orange). Der trykkes 
efterfølgende på disketteikonet for at gemme. 
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Som det fremgår, er der nu mulighed for at give de overskydende 10% til Institut for Arkitektur og Medietek-
nologi ved at klikke på blyantsikonet og ændre de 50% til 60%. Der afsluttes ved at trykke på disketteikonet 
for at gemme.  
 
Som det også fremgår, er det muligt at klikke på knappen ”Tilføj tilknytning”, hvorved muligheden for at 
tilknytte et yderligere institut opstår. Når instituttet er valgt, er det muligt maksimalt at tilknytte de resterende 
10%. Inden man gemmer den nye instituttilknytning, skal man huske, at nuværende status skal være mini-
mum rekvireret, for at instituttet kan se den rekvirerede aktivitet. 
 
Herefter kan de enkelte institutter gå i gang med at foretage selve bemandingen, som er beskrevet under 
punkt 3.4. 
 

3.7 Ændring af status fra accepteret til planlagt, bemandet eller afvist 
Når bemandingen er færdiggjort på de enkelte aktiviteter/rekvisitioner, skal der ændres status fra accepte-
ret til at være planlagt eller bemandet. 
 
Dette gøres under punktet INSTITUT/BEMANDING/OVERSIGT, hvor de ønskede kriterier indtastes. Når 
listen over aktiviteter er søgt frem, sættes flueben i de aktiviteter, hvor man ønsker at ændre statussen. 
Herefter trykkes på knappen ”Skift status”. 
 

 
 
Der trykkes enten på ”PLANLÆG”, ”BEMAND” eller ”AFVIS”, hvorved statusændres for alle de markerede 
aktiviteter til ”PLANLAGT”, ”BEMANDET” eller ”AFVIST”. 
 

4.0 Øvrig tid – rekvisition på medarbejderes øvrig tid 
Med version 4.0.29 er det blevet muligt at rekvirere øvrig tid på medarbejderne som led i den fulde plan-
lægning af medarbejdernes planlagte timer. 
 

4.1 Kapacitetsoversigt 
Det er muligt at se kapacitetsoversigten på medarbejderen på fanen ”Kapacitet”. Oversigten giver et over-
blik over kapaciteten pr. termin, rekvireret opgaver – herunder kursus, projekt, projektfrikøb og rekvireret 
øvrige opgaver. Afvigelseskolonnen angiver den ledige kapacitet, og funktionaliteten understøtter akkumu-
leret afvigelse imellem terminerne således at under-/overkapaciteret terminer summerer til den aktuelle 
termin. Herudover kan man se de foregående 3 terminer samt indeværende og de fremtidige 3 terminer, 
hvorved man kan se evt. opgaver, der går henover flere terminer eller projektfrikøb med forløb, der stræk-
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ker over længere perioder.  
 
Endeligt viser oversigten den procentuelle fordeling på forskning (projektfrikøb), undervisningsforpligtelse 
og øvrig tid. 
 

 
 

4.2 Opret ”øvrig opgave” 
Ønsker man at oprette en opgave til øvrig tid, klikkes ”Opret Øvrig Opgave”, hvorefter man kommer ind på 
en ny side, hvor selve opgaven oprettes. 
 

 

4.3 Typer af ”øvrig opgaver” 
Man har som bruger mulighed for at navngive opgaven med en sigende titel, jf. skærmbillede. 
 
Herefter kan man angive typen af opgaven. P.t. er der følgende at vælge imellem; 

• Ph.D vejledning. Denne angiver ressourcer, der skal allokeres til medarbejdernes Ph.D vejledning 
• Bedømmelsesarbejde 
• Reduktion af undervisningsforpligtelse. Denne anvendes, hvis der aftalt særskilt aftale vedr. reduktion i under-

visningsforpligtelsen 
• Institutpulje 
• Fakultetspulje 
• Strategisk satsning 
• General administration (Undervisning) 
• General administration (Forskning) 

Herudover er det muligt at gemme en kommentar til opgaven samt at angive start- og slutdato på opgaven. 
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Når man har udfyldt felterne, kommer man til detaljesiden, hvor man udfylder kontosegmenterne for opga-
ven. Her kan man i lighed med projektfrikøb hente oplysninger direkte fra ØSS, såfremt det er relevant. 
 

 
Når disse felter er udfyldt og man klikker næste, kommer man til sidste side, hvor selve timeangivelsen 
angives for de måneder, opgaven løber i. 
Vær obs. På, at man her skal udfylde for hvert enkelt af de måneder, hvor der sker ikke nogen auto-
genererede time angivelser. 
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4.4 Kapacitetsoversigt – Excel udtræk 
I første omgang er det muligt at lave excel udtræk pr. medarbejder på de opgaver m.v., medarbejderne er 
rekvireret til. Der vil i fremtiden komme mere direkte rapporteringsmuligheder på medarbejder – institut – 
organisatorisk enhed niveau i RES. 

 
 

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

RES rekvisitionsprocedure erstatter tidligere vejledninger, der har kunne tilgås på RES hjemmeside. Proce-
duren indgår i arbejdet med at overgå til regler, procedurer, politikker og gode råd.  

OVERORDNEDE RAMMER 

 

KONTAKT / ANSVAR 

Økonomiafdelingen har udarbejdet proceduren og sikrer, at der løbende vil ske revidering af proceduren. 
Som minimum revideres proceduren årligt. 

BEGREBSDEFINITIONER 

REKVISITION: 

Det samlede antal aktiviteter, der rekvireres på et givent semester. 

 

AKTIVITET: 

Aktiviteter inddeles i følgende tre grupper:  

1. Kurser 
2. Projekter  
3. Administration. 

Kursus- og projektaktiviteter er angivet i gældende godkendte studieordninger, som findes i STADS. Hver 
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aktivitet har et unikt ID (STADSKODE f.eks. IHJ330002C). I integrationen mellem STADS og RES er det 
defineret, at det er EKA-koderne (eksamenskoderne), der importeres til RES. 

 

Administrationsaktiviteter er ikke angivet i studieordninger. Disse aktiviteter dækker over administrative 
timer til bl.a. semesterkoordinator, studieledere, studienævnsformænd mv. De administrative aktiviteter 
genereres manuelt i RES.  

 

ECTS 

ECTS-systemet er et internationalt pointsystem, der er konstrueret, så et års fuldtidsuddannelse udgør 60 
ECTS-point. ECTS er således en talmæssig angivelse for den arbejdsbelastning, som gennemførelsen af 
et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. I Danmark har anvendelsen af ECTS været obligato-
risk i alle danske videregående uddannelser siden 2001. 

 

UDDANNELSESTYPE 

I RES bruges følgende grupper: 

1. Bacheloruddannelse 
2. Kandidatuddannelse 
3. Professionsbachelorer/Diplomingeniører 
4. Efter-/videreuddannelse (Master) 

En bacheloruddannelse består i udgangspunktet af 6 semestre med hver 30 ECTS. Uddannelsens samlede 
ECTS antal udgør 180. I RES er semestrene angivet med tallene 1.-6. semester. 

En kandidatuddannelse består i udgangspunktet af 4 semestre med hver 30 ECTS, dvs. samlet 120 ECTS. 
Kandidatuddannelser kan også have en varighed på 6 semestre bl.a. lægeuddannelsen. I RES er seme-
strene angivet med tallene 7.-10. eller 7.-12. semester. 

En professionsbachelor/diplomingeniøruddannelse består af 7 semestre med hver 30 ECTS, dvs. samlet 
210 ECTS. I RES er semestrene angivet med tallene 1.-7. semester.  

Efter-/videreuddannelse: Masteruddannelser er deltidsuddannelser, som afsluttes på kandidatniveau og 
oftest har en varighed på 2 år. 

 

STUDIERETNING: 

En studieretning i RES er lig med titlen på en uddannelse eller dennes specialisering. Hvis der i STADS har 
været oprettet flere studieordninger/rammer, kan en studieretning i RES godt have reference til flere studie-
ordninger/rammer i STADS. En studieretning er organisatorisk tilknyttet en skole og et studienævn. 

 

HOLD: 

Hold er betegnelse for en gruppe studerende, der følger den samme studieretning, på samme semester og 
campus, dvs. at der på en aktivitet kan være to hold, der i princippet følger den samme studieretning og det 
samme semester, men som hhv. studerer i København og Aalborg.  

 

 

SAMLÆSNING: 

En aktivitet kan indgå i flere studieordningen, men de studerende følger undervisningen for en sådan aktivi-
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tet på samme tid. Der er oprettet flere hold på denne aktivitet. 

 

STUDIEORDNING: 

En studieordning er en samling af regler for en uddannelse. Det er i studieordningen man eksempelvis fin-
der regler for eksamen og beskrivelse af fagelementerne på uddannelsen. 

 

TILKNYTNING 

Når man har bearbejdet en aktivitet i RES, skal man have angivet, hvilket institut man ønsker at leverancen 
kommer fra. Det er muligt at tilknytte flere institutter på samme aktivitet. Tilknytningsgraden pr. institut angi-
ves med procenter eller faste timetal. 

 

BEMANDING: 

På hver aktivitet angives, hvilken/hvilke af instituttets medarbejder(e) der leverer timerne. Bemandingen kan 
redigeres i aktivitetens/rekvisitionens levetid.  

 

BRUGERROLLER 

Der er i RES defineret flere brugerroller, alt efter hvilken del af rekvisitionsprocessen man skal have adgang 
til at generere/redigere.  

NYRES_SCHOOL_ADM: Generering af rekvisitioner (alle procestrinene omkring rekvisitioner - fra genere-
ring til afregning). Der kan oprettes og ændres i rekvisitioner. 

NYRES_SCHOOL_LAES: Har læseadgang til de genererede rekvisitioner. 

NYRES_INS_SCHOOL_ADM: Kan bearbejde de indkomne rekvisitioner og bemande med medarbejdere 
fra medarbejderdatabasen 

 

STATUS 

RES understøtter rekvisitionsprocessen imellem studienævn/rekvirenter og institutter. Til understøtning af 
processen anvendes der statustyper, således at brugeren kan følge deres rekvisitioner i godkendelses-
processen. 

Statustyperne og hvornår, studienævn/rekvirenter og institutter/leverandører foretager deres respektive 
handlinger i processen, er beskrevet i årshjulet for RES. Nedenstående definitioner er således tænkt som 
en hjælp til brugeren for at holde overblikket i statustyperne, herunder forstå, hvordan actions påvirker re-
kvisitioner. 

 

1. ÅBEN – STUDIENÆVN/REKVIRENT 
Alle genererede aktiviteter fra STADS samt kopierede aktiviteter med hold fra det foregående til-
svarende semester starter rekvisitions-flowet med denne status. Samtlige aktiviteter med status 
ÅBEN kan kun tilgås af de brugere, der kan generere rekvisitionerne 
 

2. BEHANDLET – STUDIENÆVN/REKVIRENT 
I forbindelse med, at studienævn/rekvirent er i gang med at generere rekvisitionerne, kan man æn-
dre status fra ÅBEN til BEHANDLET for at indikere, at der er foretaget ændringer til den pågælden-
de aktivitet, og at den er klar til at blive rekvireret. Det vil være muligt at fremsøge aktiviteter med 
BEHANDLET for at skabe overblik i rekvisitionsgenereringen. Aktiviteterne kan fortsat kun ses af 



 

43 
 

studienævn/rekvirenter. 
 

3. REKVIRERET – STUDIENÆVN/REKVIRENT og INSTITUT  
Når studienævnet/rekvirenten har tilrettet alle aktiviteter, der skal rekvireres den pågældende ter-
min, ændres status fra ÅBEN/BEHANDLET til REKVIRERET. Rekvisitionen af timerne og evt. på-
ført bemanding gøres tilgængelig til videre behandling hos det specifikke institut, dvs. nu er rekvisi-
tionerne/aktiviteterne synlige for både studienævn/rekvirenter og institutter/leverandører. 
 

4. AFVIST – INSTITUT  
Vurderer instituttet ikke at have den fornødne kapacitet til at levere de rekvirerede timer på en re-
kvisition/aktivitet, vil status skulle ændres til AFVIST. Det anbefales, at man tager kontakt til det an-
svarlig udførende studienævn/rekvirent ved afvisning (eller evt. skriver en meddelelse på aktivite-
ten). Rekvisitionsprocessen kan startes på ny hos studienævnet/rekvirenten, når der er foretaget de 
fornødne ændringer. 
 

5. ACCEPTERET – INSTITUT 
Vurderer instituttet at have den fornødne kapacitet/bemanding til at levere de rekvirerede timer på 
en rekvisition/aktivitet, vil status skulle ændres til ACCEPTERET. Dette indikerer, at instituttet har 
givet tilsagn om at udføre/levere den rekvirerede opgave. Rekvisitionen forbliver hos instituttet, der 
herefter kan igangsætte processen med godkendelse af evt. foreslåede bemanding eller beman-
dingen af de rekvirerede timer. 
 

6. PLANLAGT – INSTITUT 
Denne status kan instituttet anvende i behandlingen af de tildelte rekvisitioner/aktiviteter, når be-
mandingen er planlagt. 
 

7. BEMANDET - INSTITUT 
Når den samlede bemanding for de tildelte aktiviteter er på plads for terminen, ændres status til at 
BEMANDET. Denne status anvendes primært ved slutningen af et semester. 
 

8. GODKENDT eller IKKE GODKENDT – STUDIENÆVN/REKVIRENT 
Når instituttet har sat samtlige rekvisitioner/aktiviteter i status BEMANDET, skal sko-
len/studienævnet tage stilling til, om den foreslåede bemanding kan godkendes. 
 

9. LUKKET - INSTITUT 
Når rekvisitionen er godkendt af alle parter, anses den som færdigbehandlet. Der er ikke muligt 
længere at redigere i timetallet, så aktiviteternes status ændres til LUKKET. 
 

TIMEBEREGNINGSTYPE 

1. NORM 
2. STÅ 
3. MANUEL 

For de to første timeberegningstyper foreligger der et normsæt pr. studienævn ved ENGINEERING, SUND 
og TECH i RES” stamdata, dvs. at når der angives et antal studerende på holdene, og de er fordelt i pro-
jektgrupper, beregnes det timetal, der rekvireres, automatisk. 

For beregningsmetoden MANUEL angives timerne igennem hele processen manuelt, dvs. uden nogen form 
for beregning. 
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