
Erhvervsakademierne           10. Oktober 2012 

Optagelse.dk – 2012 

 



Program 

• Oprettelse af udbud – ”Ansøgning sendes til” 

• Fuld digital optagelse 

• Elektroniske bilag 

 

2 



Ansøgningen sendes til  

• Tidligere har ”Ansøgningen sendes til” kun styret, hvilken adresse 

der stod på papirs udgaven af ansøgningen. 

• Fra 2012 kommer ”Ansøgningen sendes til” til også at styre, hvor den 

elektroniske ansøgning sendes til. 
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Fuld digital optagelse 

• Politisk mål:  

• fuld digital optagelse i kvote 1 fra 2012  

• fuld digital optagelse i kvote 2 fra 2013  

 

 

• Men hvad er fuld digital optagelse? 
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Case 1 

• Ansøger søger to uddannelser og underskriver før 15/3  

• Ansøger ønsker at søge yderligere tre uddannelser og ændre lidt på 

prioriteringen efter 15/3 

 

 

• 2011: skal foregå på papir 

• 2012: skal være muligt på Optagelse.dk 
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Case 2 

• Ansøger bliver først færdig til sommer, men ønsker at søge i kvote 2 

og underskriver før 15/3  

• Ansøger har et eksamensbevis sidst i juni. 

 

 

• 2011: eksamensbeviset må eftersendes på papir 

• 2012: skal være muligt at eftersende via Optagelse.dk 
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Case 3 

• Udenlandsk ansøger har ikke NemId, men ønsker at søge 

 

 

• 2011: ansøgningen må sendes på papir 

• 2012: skal være muligt at søge via Optagelse.dk 
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Nyt i Optagelse.dk 2012 

• Digital ændring af afsendt ansøgning og prioriteringsskema 

• Mulighed for at vedlægge indscannede bilag 

• Digital adgang til alle (strøm til skrivemaskinen) 

• Afhentning af ansøgninger 

• Kvittering for modtaget ansøgning 
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Digital ændring af afsendt ansøgning og prioritering 

• Ansøger får mulighed for at underskrive hver af de 8 ønsker enkeltvis 

• Et underskrevet ønske (ansøgning) kan slettes, men ikke ændres 

• Ansøgning har både underskriftsdato og senest ændret-dato 

• Bilag kan tilføjes efter ansøgningen er underskrevet (påvirker senest 

ændret-datoen, men ikke underskriftsdatoen) 

• Ansøgninger kan tilføjes helt frem til 5/7 kl. 12. 

• Prioriteringer kan ændres helt frem til 5/7 kl. 12. 

• Alle (kvote 1) ansøgninger skal indsendes digitalt, derfor er ’alle’ 

prioriteringsskemaerne på digital form og lige til at trække ud af 

Optagelse.dk den 5/7. 
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Personlige oplysninger og adgangsgrundlag 

• Fælles for alle 8 ønsker 

• Når det første ønske er underskrevet, kan oplysninger og grundlag 

ikke ændres 

• Felt 10 på adgangsgrundlag er også fælles. 
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Uddannelseslisten på KOT-skemaet 
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Digitale bilag 

• Bilag som pdf, principielt ingen loft på antal eller på størrelse. 

• Bilag sendes til alle eller til bestemte ønsker. 

• Dialog med modtagende systemer om formater (én samlet zip-fil per 

ansøgning?) 

 

• Vi fastholder påmindelsen om eventuel manglende bilag. 
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Digitale bilag 

20-06-2013 17 

• Direkte på det enkelte ønske 
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Digitale bilag 

• På det fælles adgangsgrundlag 
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Digitale bilag 

• Hvordan får I fat i bilagene? 

 

• Web service 

• getKotApplikationIds 

• getKotApplikationById 

• getKotApplikationPdfById 

• getKotApplikationZipById 

 

• Ansøgningslisten 

 

20 



21 



Digital adgang til alle (skrivemaskineløsningen) 

• Ansøgningen gemmes digitalt. 

• En forside med en ID skal indsendes underskrevet 

• Ansøgning trækkes til institution ved indtastning af ID og fremstår 

derefter som om den var underskrevet digitalt. 

• Ansøger kan lave flere papir-ansøgninger, så cpr-nr kan gå igen i 

listen. 

• Cpr-nummer er indtastet af ansøger, med den usikkerhed det måtte 

give! 
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Ansøgnings ID 
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Afhentning af ansøgninger 

• Mål: automatisk overførsler via web services 

• Alle institutioner kan være online uden dårlig performance 
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Kvittering for modtaget ansøgning 
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Spørgsmål 

• Tobias Thisted 

• tot@uni-c.dk 
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