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Procedure for rekvisitionsmodul 
  

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Denne procedure udgør den overordnet ramme for rekvisitionsproceduren for alle hovedområder, insti-

tutter og studienævn på AAU. Proceduren har til hensigt at sikre en ensartet håndtering af rekvisitioner 

for aktiviteterne på AAU på tværs af alle områder.  

Denne procedure skal anvendes for Rekvisitioner fra efterår 2021 og frem. Proceduren erstatter tidligere 

procedure for rekvisitioner. Øvrig tid rekvisitioner indgår ikke i denne procedure – den er udarbejdet sær-

skilt og findes her. 

RES skal overordnet levere data til følgende formål: 

• Uddannelseszoom 

• Kapacitetsrapport 

• Forskningsdækningsrapport 

• Timeafregning 

RES indgår på lige fod med AAU´s øvrige systemer i arbejdet med at sikre en relevant standardisering 

og grunddata i arbejdet. Konkret integrerer RES rekvisitionsmodul med uddannelsesbasen, modulbasen 

og studieordningsbasen. Det er i disse systemer grunddata dannes, tilrettes, og hentes til anvendelse for 

RES rekvisitioner. Der arbejdes ikke længere med data fra STADS.  

Timeafregning vil i fremtiden udelukkende blive lavet på baggrund af rekvisitioner med status ”LUKKET”. 

Har rekvisitionen ikke status ”LUKKET” medtages denne ikke med i timeafregningen. Det er vigtigt, at 

enhederne er opmærksom på dette, da det vil få krone betydning for det enkelte institut.  

Studienævnet har ansvaret som rekvirerende enhed, og instituttet har ansvaret for bemanding af aktivite-

terne og ansvaret for at lukke rekvisitionerne. Det skal dog pointeres, at ansvaret for gennemførsel er et 

samspil mellem flere enheder. Gennemførelsen skal laves i takt med årshjulet for rekvisitioner. Årshjulet 

findes her.  

Ansvarsområder:  

• Økonomiafdelingen (ØA) er primært ansvarlig for, at proceduren løbende er revideret. Herudover 

understøtter ØA´s BI-team med rapporter i QlikView, hvor RES data udstilles, således at der kan 

følges op på rekvisitionerne, aktiviteterne og bemandingsplanerne. Herudover sikrer ØA ligele-

des support til institutterne og studienævnene.  

• Institutterne skal sikre, at rekvisitionsprocessen følges i samarbejde med studienævn.    

https://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/858/858586_procedurebeskrivelse-for-rekvirerbar-oevrigtid.pdf
https://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/954/954579_ny-version-af-res-aarshjul-e21---f22.xlsx
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• Studieservice (STS) inddrages for at sikre, at RES data, der anvendes til interne og eksterne for-

mål er retvisende og kvalitetssikret. Derudover er de behjælpelig i forhold til grunddatasyste-

merne.  

• Instituttet er ansvarlig for, at rekvisitionsproceduren efterleves, og at data registreres og vedlige-

holdes ift. årshjulet.  
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INDHOLD 

Generelt om processen i rekvisitionsmodulet  

Overordnet har rekvisitionsprocessen i RES rekvisitionsmodul til hensigt at håndtere timeallokeringen 

imellem studienævn og institutter i forbindelse med planlægning og bemanding af undervisningsaktivite-

ter. Studienævn genererer rekvisitioner ud af aktiviteter angivet i studieordningerne samt for administra-

tive opgaver. Øvrig tid rekvisitioner er beskrevet i en separat procedure.  

RES rekvisitionsmodul understøtter kapacitetsstyring af primært videnskabelig personale (VIP) på plan-

lagte timer. Ud over rekvisitioner understøtter RES ligeledes planlægningen af projektfrikøb på eksternt 

finansieret aktiviteter samt Øvrig tid. Det gør det muligt at vise den samlede kapacitet på medarbejdernes 

planlagte timer for en given termin. 

Rekvisitionsproceduren understøttes af et årshjul for efterårs- og forårssemestrene på AAU, hvor institut-

ter og studienævn gennemgår en række processer i forbindelse med, at aktiviteterne genereres hvert se-

mester, og herefter gennemgår en time og bemandingsproces med institutterne. RES håndterer 3 time-

beregningsmetoder til hjælp for rekvirenten (studienævnene) i genereringen af timer ved semesterstart – 

NORM, STÅ og MANUEL genererede timer (se senere afsnit for detaljer).        

For at styre processen i Rekvisitionsmodulet, således at rekvirenten (studienævnene) og leverandør (in-

stitutter) kan holde styr på, hvori processen aktiviteten befinder sig, skal brugerne fra de respektive enhe-

der ændre status på aktiviteten løbende i processen. Alle aktiviteter i RES starter ud med status ”ÅBEN”, 

og når alle timer og bemandinger er godkendt, skal de sættes til status ”LUKKET”. Se nærmere for pro-

cestrinene i årshjulet. Nedenfor er årshjulet i forenklet version eksemplificeret for E21-F22 semestrene 

visualiseret:  
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Adgang til rekvisitionsmodulet  

Adgang til rekvisitionsmodulet foregår igennem http://adm.aau.dk/vue - der logges ind med standard bru-

gernavn og kodeord. Alle skal udfylde blanketten, som ligger på hjemmesiden (https://www.oko-

nomi.aau.dk/oea-it/res/), før man kan få adgang til rekvisitionsmodulet. 

 

Oprettelse af rekvisitioner (rekvirent):  

Når man logger ind på det nye rekvisitionsmodul som rekvirent, for man følgende skærmbillede frem:  

 

For oprettelse af rekvisition, klik på Opret Rekvisition (markeret med rød ovenfor) i hovedmenuen. Når 

man klikker på Opret rekvisition, kommer der følgende frem:  

 

Her kan man vælge mellem tre typer af rekvisitioner:  

1. Undervisningsrekvisition (her kan man vælge mellem typerne kursus, projekt, case1 og hybrid1) 

2. Administrativ rekvisition (her kan man vælge mellem Sn-formand, Sem.koordinator, Praktik koor-

dinator, Stu.ordm. (Rev) og Administrativ-anden)  

3. Øvrig tids rekvisition (se særskilt procedure her til – se side 1 for link)  

Vælges opret Undervisningsrekvisition, kommer der et pop-up vindue, hvor man skal udfylde følgende2:  

 
1 Se definition på hybrid og case under ”Begrebsdefinitioner”  
2 Se info om modulkoder under ”Grunddata” 

http://adm.aau.dk/vue
https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/res/
https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/res/
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OBS på, at hvis man ikke vælger en studieordning, kan man ikke vælge et uddannelsesforløb.  

Hvis man ikke kan finde modulkoden, skal man være OBS på, hvilken søgetermin der er valgt til højre for 

modul. Hvis der står inde på modulbasen i boksen ”Fakta om modulet” kun er angivet 2020, så kan mo-

dulkoden også kun søges frem, ved at angive fx E20 i søgetermin ud for modul. Det samme er gældende 

for studieordninger, hvor man også her kan ændre søgeterminen. Søgetermin for modul og studieord-

ning udfyldes automatisk med den termin, man er ved at oprette rekvisitionen for, men den kan for begge 

ændres.    

Vælger man under Rekvirent et studienævn, man ikke har tilhørsforhold til, kommer følgende meddelelse 

frem:  

 

Hvis man klikker på fortsæt vælges studienævnet og når alt er udfyldt, klikker man på opret nederst. Her-

efter kommer man ind på den nye oprettede rekvisition, hvor man får et overblik over selve rekvisitionen, 

aktiviteter herunder, noter samt tilknytninger og projektgrupper (hvis projekt eller hybrid er valgt).  
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Søg efter rekvisition (rekvirent):  

Når rekvisitionen nu er oprettet, kan man under hovedmenuen klikke ind på ”Fremsøg” og søge rekvisiti-

onen frem ved hjælp af forskellige filtre.  

 

Tilføj, ændre eller slet aktivitet (rekvirent): 

Når man opretter en rekvisition, opretter man dermed også en aktivitet. Hvis man ønsker at oprette flere 

aktiviteter på rekvisitionen, klikker man på den blå Tilføj boks (markeret med rød nedenfor). Ønskes en 

aktivitet ændret klikker man på grønne blyant og hvis den skal slettes, klikker man på den røde skralde-

spand (markeret med grøn nedenfor):  
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Søg ændringer  

Under fanen ”Fremsøg” er det muligt, at søge ændringer der er lavet på den enkelte rekvisition, eller 

søge ændringer lavet af en medarbejder. 
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Dette gøres vi af filteret, hvor der enten vælges rekvisitions-id eller medarbejdernummer – eller begge 

dele.  

Hertil kan det ses hvilken medarbejder, der har lavet hvad, og på hvilken rekvisition. 

  

 

Flyt aktivitet til anden rekvisition (rekvirent):  

Hvis man ønsker at flytte en aktivitet fra en rekvisition til en anden, gøres dette ved at klikke på pilen 

markeret med grøn ovenfor. Herefter kommer følgende boks frem:  

 
Når man skal flytte en aktivitet fra en rekvisition til en anden, skal man bruge ID på den rekvisition aktivi-

teten skal flyttes over på. ID kan ses når man søger rekvisitionen frem under Søg Rekvisition eller Søg 

Tilknytning og går man ind på rekvisitionen den skal flyttes til, kan man se det øverst i venstre hjørne (se 

rød markering nedenfor):  

 
For at man kan flytte en aktivitet fra en rekvisition til en anden, kræver det, at begge rekvisitioner er 

samme type (kursus, projekt eller hybrid). Rekvisitionerne behøver ikke være samme timeberegningsme-

tode, men flytter man en aktivitet fra en rekvisition med timeberegningsmetoden NORM til en med ma-

nuel, skal man være opmærksom på, at timerne så vil være 0 efter aktiviteten er flyttet over på den ma-

nuelle rekvisition. Det eneste der ikke ændre sig er timer tastet på supplerende timer, når man flytter en 

aktivitet fra en rekvisition med NORM eller STÅ til en med Manuel.  

 

Når man har tastet Id på rekvisitionen aktiviteten skal flyttes til, klikker man på Flyt: 
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Vælger man en Id på en rekvisition, som ikke er samme type, kommer følgende fejlmeddelelse frem:  

 
 

Delt leverandør (rekvirent): 

Skal der tilføjes flere leverandører under tilknytning, klikker man på + Tilknyt, markeret med rød neden-

for.   

 

 

Herefter kommer følgende boks frem:  
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Da der er valgt timer på den anden tilknytning, kan der også kun her angives timer. Det er muligt at 

vælge procent i stedet for timer. 

 

Under Tilknyttet tid, kan man vælge mellem procent og timer. Alle tilknytninger inden for samme timetype 

(hovedtimer) på rekvisitionen skal have samme enhed, altså enten timer eller procent. Derudover skal 

alle bemandinger under hver tilknytning have samme enhed og til sidst, hvis en tilknytning er i procent, 

skal alle dens bemandinger også være i procent. Det betyder, at man ikke kan lave timebaserede be-

mandinger under andelsbaserede tilknytninger (procent). Vælges enheden timer på en rekvisition, er der 

frit valg mellem procent og timer på rekvisitionen.   

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af antal studerende (rekvirent):  
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Antallet af studerende på en aktivitet kan ses ovenfor (markeret med grøn) og ændres ved at klikke på 

den grønne blyant (markeret med rød ovenfor).   

 

Opdater Studentertal fanen 

 

Fanen giver rekvirenter mulighed for at opdatere studentertal hurtigt i overbliksbilledet. Hertil har leveran-

dører kun adgang til at se data og kan ikke redigere i data. 

 

Der er mulighed for at sortere på filter i øverst venstre hjørne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter bliver der vist rekvisitioner i overbliksbilleder, hvorpå det er muligt at ændre; Antal studerende, 

Antal eksamenstilmeldte og antal re-eksamenstilmeldte.  

OBS:  

Husk at trykke ”Gem ændringer” i bunden af billedet, ellers vil ændringer ikke blive effektueret.  

Sammenlægning af aktiviteter (rekvirent):  
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Skal der være flere aktiviteter (aktiviteter erstatter tidligere holdbegreb) på en rekvisition klikker man på 

tilføj ud for aktiviteter (se rød markering nedenfor).  

 

 
Herefter kommer der et pop-up boks, hvor man udfylder detaljerne på aktiviteten og klikker på opret:  
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Der vil nu fremgå to aktiviteter på rekvisitionen:  
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OBS: Et modul der samlæses på tværs af uddannelser, ejes at det studienævn, fra hvilken modulet har 

det mest naturlige tilhørsforhold. Takstindplaceringen følger den uddannelse, hvorfra modulet udbydes, 

og midlerne tilfalder det hovedområde, modulet er tilknyttet. 
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Kopiering af rekvisitioner. 

Det er muligt at kopierer rekvisitioner på 2 måder: 

1. Enkeltvis. 

2. Ved masseændring. 

 

Enkeltvis. 

For at kopierer en enkelt rekvisition, skal rekvisitionen først søges frem som normalt. 

Efterfølgende bruges kopiringsknappen, som findes øverst til venstre, i rekvisitionsbilledet. 

 
Når der klikkes på kopieringsknappen, kommer følgende dialogboks frem: 

 
Dialogboksen viser, om rekvisitionen er blevet kopieret tidligere. – Hvis Rekvisitionen er blevet kopieret 

tidligere, vil det se sådanne ud: 

 
 

Der er stadig muligt at kopierer rekvisitionen, selvom den er blevet kopieret tidligere.  

Tryk ”næste”. 
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Det første der skal tages stilling til, er hvilken termin den valgte rekvisition skal kopieres til. 

Det er muligt at kopierer til: 

- Fremtidige terminer. 

- Tidligere terminer. 

- Nuværende termin. 

 

 
 

Det næste der skal tages stilling til, er hvilke detaljer der skal medtages i kopieringen. 

Disse vælges blot ved at sætte flueben i ønskede detaljer.  

 

Når dette er gjort, - Tryk på den blå knap ”Udfør masseændring” hvorefter rekvisitionen bliver kopieret. 

Når rekvisitionen er blevet kopieret, bliver du automatisk den over på den ”nye kopieret” rekvisition. 

Den nye rekvisition vil automatisk medtage alle aktiviteter, samt modulkoder, studienævn og uddannelse 

fra den første rekvisition. Disse oplysninger bliver ikke opdateret, hvorfor du skav skal tage stilling til om 

disse oplysninger skal opdateret. 

 

Den anden metode at kopierer rekvisitioner, er via masseændring, som giver mulighed for, at kopierer 

flere rekvisitioner på en gang.  

 

Dette gøres ved først at søge rekvisitionerne frem under ”søg rekvisitioner”. 

 

Herefter vælge hvilke rekvisitioner der ønskes kopieret ved at sætte flueben til venstre. Det er også mu-

ligt at kopierer hele siden, (op til 50 rekvisitioner) ved at sætte flueben øverst til venstre (Se billede). 
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Herefter følges samme procedure som ved enkeltvis kopiering. 

 

 

 

  

 

Ændre antal timer på en rekvisition (rekvirent): 

På rekvisitioner hvor der er valgt timeberegningsmetode NORM eller STÅ kan man på aktiviteten tilføje 

antal supplerende timer, da hovedtimer, eksaminationstimer og censurtimer beregnes ud fra antal stude-

rende. På rekvisitioner med Manuel timeberegningsmetode, kan man ændre alle timerne ved at klikke på 

den grønne blyant markeret med rød nedenfor. Dette er også her supplerende timer tilføjes/ændres for 

rekvisitioner med timeberegningsmetode NORM og STÅ.  

 

 

Angiv ønsket bemanding (rekvirent): 

Som rekvirent kan man tilføje ønsket bemanding på en tilknytning, ved at klikke på ikonet af en person, 

ud for den leverandør man ønsker at lave bemandingen på (se rød markering nedenfor).  
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Når man klikker på ikonet ud for en af tilknytningerne, kommer følgende boks frem:  

 
Her vælger man hvilken rolle personen skal have, vælger et stillingskort samt hvor mange timer eller pro-

cent personen skal bemande. Der vises kun de personer der har et aktivt stillingskort hos den valgte le-

verandør.  

 

 

Skift status fra Åben til Rekvireret (rekvirent):  

For at ændre status på en rekvisition, klikkes på den grønne blyant (markeret med rød nedenfor): 

 

Følgende pop-up boks kommer op (se nedenfor), og her kan man ændre Status samt hvor mange antal 

timer/procent tilknytningen skal have af de samlede timer. Man kan se ovenfor, at der under Tilknyttet 

står 0,00 t (timer), dermed er der ikke fordelt nogen timer til leverandøren. Under Resterende står 100%, 

altså at der mangler 100% bemanding af de tildelte hovedtimer.   
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Når en tilknytning er ændret til status rekvireret, vil leverandørerne kunne søge rekvisitionen frem under 

Søg Tilknytning i hovedmenuen.  

 

 

 

Overtilknytninger og overbemandinger på en rekvisition:  

Det er muligt på rekvisitionen at lave en overtilknytning og en overbemanding. Overtilknytning af en re-

kvisition betyder, at en eller flere tilknytninger tilsammen er tilknyttet mere end 100%. Der er dermed til-

delt flere timer til leverandørerne end der er tilgængelig. Dette skal løses af rekvirenten. Nedenfor vises 

en overtilknytning på undervisningstimer, hvor overskriften bliver rød (se rød markering nedenfor). Hvis 

der er overbemandet, betyder det, at en eller flere personer tilsammen er tildelt flere timer, end der er til-

knyttet, dette vises ved at skriften for tilknytningen bliver rød (se grøn markering nedenfor). Dette skal 

løses af leverandøren.  

 
 

Rekvisitioner hvor der er overtilknytning eller overbemanding kan for både rekvirenter og leverandører 

findes i hovedmenuen under ”Fremsøg” (se rød markering nedenfor): 

 
Herefter kommer listen frem med de rekvisitioner, hvor der er enten overtilknyttet eller overbemandet, 

eller begge dele.  

 

Søg efter tilknytning (leverandør):  

Som leverandør kan man søge rekvisitionen frem, såfremt status på en af tilknytningerne er rekvireret. 

Klik på ”Fremsøg” i hovedmenuen og søg rekvisitionen frem via forskellige filtre:  
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Via denne fane kan man ændre status, bemande og godkende ønsket bemanding fra rekvirenten.  

 

 

 

Skift status fra Rekvireret til Accepteret (leverandør): 

  
Klik på en af tilknytningerne (markeret med rød ovenfor), hvorefter man kan ændre status:  

 
 

Angiv bemanding (leverandør):  

Når man har søgt rekvisitionen frem under Søg Tilknytninger, kan man ændre bemandingen, såfremt 

man acceptere at være leverandør på rekvisitionen. Man kan tilføje bemanding ved at klikke på Bemand 

(markeret med rød nedenfor): 
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Når man klikker her, kommer følgende boks frem, hvor man kan angive rolle, stillingskort og antal ti-

mer/procent:  

 
 

Godkend bemanding (leverandør):  

Når man som leverandør selv vælger bemanding, vil denne per automatik blive godkendt. Har rekviren-

ten angivet en ønsket bemanding, kan man godkende den ved at klikke på krydset (markeret med rød 

nedenfor): 

 
Herefter kan man ændret til godkendt:  
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Noter (intern og fælles):  

Når man er inde på rekvisitionen kan man tilføje en note:  

 
 

Klik på Tilføj og følgende boks kommer frem:  

 
Som leverandør kan man vælge om noten skal kunne ses både af rekvirenten og leverandøren eller kun 

leverandøransvarlige. Omvendt vil rekvirenten kunne vælge mellem begge og rekvirentansvarlige. Når 

noten er oprettet, vil den kunne ses under noter. Her kan man se, hvem den har oprettet den og tids-

punkt herfor: 

 
 

Masseændringer af status på rekvisitioner (rekvirent):  

Som rekvirent kan man ændre status på flere rekvisitioner på en gang (se rød markering nedenfor). Re-

kvisitionerne søges frem under Søg rekvisitioner og så skal man sætte et flueben ud for de rekvisitioner, 

der skal ændres status på. Rekvisitionerne skal have samme status inden (se grøn markering nedenfor).  
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Når de valgte rekvisitioner er markeret, skal man klikke på pilen ud for Masseændring af (se rød marke-

ring nedenfor):  

 
Herefter kan man vælge Tilknytningsstatus:  

 
Hvis der er mindst én tilknytning på de valgte rekvisitioner ikke har samme status, kommer følgende boks 

frem. For at se mere, klik på pilen (se rød markering nedenfor):   
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Hvis alle har samme status kommer følgende frem, hvor man nu kan vælge hvilken status de skal have 

(se rød markering nedenfor) og herefter klikkes på Udfør masseændring (se grøn markering nedenfor):  

 
 

Masseændringer af status på tilknytninger (leverandør):  

Som leverandør kan man også lave en masseændring af status på tilknytningerne. Man går ind på Søg 

Tilknytninger i hovedmenuen og søger en eller flere rekvisitioner frem: 
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Herefter sætter man et flueben ud for de tilknytninger der skal ændres status på (se rød markering oven-

for). Tilknytningerne skal have samme status. Når man har valgt tilknytningerne, klikker man på pilen ved 

”Masseændring af” (se rød markering nedenfor):  

 
 

Herefter kan man vælge ”Tilknytningsstatus”:  

 
Klik på Udfør masseændring (markeret med rød ovenfor), og følgende boks kommer frem: 
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Vælg hvilken status der skal ændres til (markeret med rød ovenfor) og klik herefter på Udfør masseæn-

dring (markeret med grøn ovenfor).  

Vælger man to tilknytninger, som ikke har samme status, vil man få følgende besked frem, når man klik-

ker på masseændring af tilknytningsstatus: 

 

Udtræk til Excel: 

Under både Søg Rekvisitioner og Søg Tilknytninger, kan man lave et Excel-udtræk samt ændre, hvilke 

kolonner med information man gerne vil se.  

For eksempel under Søg Rekvisition, kan man klikke på Vælg Kolonner (markeret med rød nedenfor): 

 

 
Herefter kommer der flere muligheder frem, som man kan tilføje og fjerne:  

 
Klikker man på Excel-ikonet (markeret med grøn på forrige billede), kommer der data frem på det man 

får vist på siden. Hvis der er flere sider, kommer disse med i dataudtrækket. Så hvis man tilføjer flere ko-

lonner, så vil disse komme med i dataudtrækket og omvendt. Dette fungere på samme måde på siden 

Søg Tilknytninger.  
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Timeberegningsmetoder - NORM, STÅ eller MANUEL 

RES rekvisitioner håndterer 3 timeberegningsmetoder til hjælp for rekvirenterne i generinger af timer ved 

semesterstart. Det er NORM, STÅ og MANUEL.  

Ved oprettelse af en aktivitet skal man under Timeberegningsmetode vælge mellem NORM, STÅ og MA-

NUEL. Ved beregningstypen NORM eller STÅ beregnes timerne til undervisningstimer, vejledningstimer, 

eksamination og censur automatiske ud fra det normsæt, der foreligger i RES for det pågældende studie-

nævn og den pågældende termin. Når Timeberegningsmetoden NORM og STÅ vælges, er det nødven-

digt at oprette projektgrupper, inden der genereres et timeantal for aktiviteten.  

I nogle normsæt fremgår en regel om, at der pr. projektgruppe maksimalt kan rekvireres x antal timer. 

Hvis der for eksempel er en maksimal på 100 timer vejledning pr. gruppe, og en projektgruppe består af 

6 studerende på et 20 ECTS projekt, vil der maksimalt kun blive rekvireret 100 timer og ikke 116 timer (6 

stud. X 20 ECTS x 0,97 time pr. ECTS), som beregningen ellers vil vise.    

 

For at få ændret i NORM værdi på et studienævn skal man enten have systemrollen som fakultetsmedar-

bejder eller sende en mail til RES@adm.aau.dk hvoraf det fremgår hvad det skal ændres fra og til, og for 

hvilken termin.  

Ved systemrollen fakultetsmedarbejder skal følgende: Vælg Normværdier → vælg den ønsket termin → 

tryk herefter på det aktuelle Studienævn. Til højre i nedenstående skærmbillede redigeres der på den 

grønne pil. Vær opmærksom på, at ændringer vil slå igennem på alle rekvisition for det pågældende stu-

dienævn.  

 

 

Hvis beregningsmetoden MANUEL er valgt, skal der manuelt tilføjes timer til undervisningstimer, vejled-

ningstimer, eksaminationstimer, censurtimer og supplerende timer.   

Man redigere timer ved at vælge den grønne pil som ses på nedenstående billede – denne rubrik findes 

under aktiviteter: 

mailto:RES@adm.aau.dk
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Grunddata 

Rekvisitionsmodulet henter data fra grunddatasystemerne, som er uddannelsesbasen, studieordninger 

og modulbasen. Det er ikke muligt at oprette en rekvisition uden at anvende data fra grunddatasyste-

merne. Det vil være en hjælp at have modulbasen åben samtidig med oprettelse af rekvisitioner i rekvisi-

tionsmodulet.  

 

De forskellige systemer findes her:  

Uddannelsesbasen: https://uddannelsesbasen.aau.dk/  

Studieordninger: https://studieordninger.aau.dk/   

Modulbasen: https://moduler.aau.dk/   

Derudover er der en samlet hjemmeside, https://www.studiedata.aau.dk/, hvor alt information omkring 

baserne er samlet, herunder også link til baserne.  

Ved fejl eller spørgsmål til grunddatasystemerne skal der rettes henvendelse til følgende:  

• Spørgsmål vedr. uddannelsesbasen rettes der henvendelse til uddannelsesjura@adm.aau.dk 

• Spørgsmål vedr. Moduler og studieordninger rettes der henvendelse til studieordnin-

ger@adm.aau.dk 

 

Ved ændringer i modulbasen, vil ændringen være at finde i rekvisitionsmodulet op til ca. 1 døgn efter de 

er foretaget i modulbasen. Uddannelsesgatewayen opdaterer data fra modulbasen hver time, og rekvisi-

tionsmodulet opdaterer hver nat kl 01:00 fra uddannelsesgatewayen. Det vil sige, at i de fleste tilfælde vil 

ændringerne være slået i gennem næste morgen. 

 

OBS: De 5 prodekaner for uddannelse har besluttet, at moduler der skal benyttes af andre studienævn 

senest 14 dage før indleveringsfristen for studieordninger hhv. den 1. november og den 1. maj skal være 

oprettet og klar i modulbasen, så studienævnet der skal bruge modulet kan indsætte det i studieordnin-

gen i rimelig tid inden fremsendelsen til fakultetet. Hvis modulet ikke er oprettet i modulbasen, vil det hel-

ler ikke kunne søges frem i rekvisitionsmodulet.  

 

Videreanvendelse af data  

Data fra rekvisitionsmodulet videreanvendes til:  

1. Kapacitetsfanebladet i RES 

2. Kapacitetsrapporten i QlikView 

3. Forskningsdækningsrapporten (bemandingsnotat) 

4. Uddannelseszoom 

Når en person sættes på til at bemande timer på en rekvisition, vil det herefter fremgå under fanen Kapa-

citetsfanebladet i RES inde på personens stillingskort. Data kan ses i RES efter max 20 min. Det er data 

https://uddannelsesbasen.aau.dk/
https://studieordninger.aau.dk/
https://moduler.aau.dk/
https://www.studiedata.aau.dk/
mailto:uddannelsesjura@adm.aau.dk
mailto:studieordninger@adm.aau.dk
mailto:studieordninger@adm.aau.dk
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her fra kapacitetsfanebladet (data både fra RES og Rekvisitionsmodulet) som kan ses videre i Kapaci-

tetsrapporten i QlikView.  

Procedure for Kapacitetsrapporten i QlikView kan findes her.  

Data fra Forskningsrapporten og Uddannelseszoom anvendes videre i studienævnsrapporten.  

Data fra RES og det nye rekvisitionsmodul kan ses i forskningsrapporten, hvor det blandt andet bruges til 

bemandingsnotat og VIP/DVIP-ratio. Vejledning til opgørelse af nøgletal for forskningsdækning kan fin-

des her.  

To gange om året laves der et dataudtræk fra rekvisitionsmodulet i RES til uddannelseszoom jf. Årshju-

let. En detaljeret beskrivelse af, hvad data der præcis bruges fra rekvisitionsmodulet i uddannelseszoom 

er under udvikling og når udarbejdet, vil blive lagt på hjemmesiden og informeret herom til RES-bru-

gerne.  

 

Organisationshierarki 

Organisationshierarkiet i det nye rekvisitionsmodul vedligeholdes af RES-teamet. Derfor skal organisato-

riske ændringer meldes ind til RES@adm.aau.dk. På sigt vil SmartOrg blive implementeret og ændringer 

vil herefter ikke skulle meldes ind til RES. Når dette er gældende, vil der blive orienteret herom.  

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

RES rekvisitionsprocedure erstatter tidligere procedure for rekvisitioner fra og med planlægning af Ef-

terår 2021.  

KONTAKT / ANSVAR 

Økonomiafdelingen har udarbejdet proceduren og sikrer, at der løbende vil ske en revidering af procedu-

ren.  

Ansvarlig: Malthe L. Mortensen. 

Mail: RES@adm.aau.dk  

 

BEGREBSDEFINITIONER 

Hybrid: 

Hybrid er en ny type rekvisition, som er en blanding mellem et kursus og projekt. Dermed vil der kunne 

bemandes timer til undervisning og vejledning, samt eksamination, censur og supplerende timer.   

 

Case: 

Case er ligesom hybrid også en blanding af forskellige typer rekvisitioner. Her er det muligt at vælge un-

dervisningstimer, øvelsestimer, casetimer og vejledningstimer. 

 

BILAG 

RES mail:  

RES@adm.aau.dk  

https://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/858/858586_procedurebeskrivelse-for-rekvirerbar-oevrigtid.pdf
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/644/644569_vejledning-til-opgoerelse-af-noegletal-for-forskningsdaekning-2019.pdf
mailto:RES@adm.aau.dk
mailto:RES@adm.aau.dk
mailto:RES@adm.aau.dk
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Årshjul: 

https://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/954/954579_ny-version-af-res-aarshjul-e21---f22.xlsx  

Begreb forklaring kan findes på: 

https://www.masterdata.aau.dk/begreber/1.001_Uddannelsesomraadet/#466176 

 

https://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/954/954579_ny-version-af-res-aarshjul-e21---f22.xlsx
https://www.masterdata.aau.dk/begreber/1.001_Uddannelsesomraadet/#466176

