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Oversigt over optagelsesområder 
Optagelsen har sin egen "kasse" i den overordnede menu, hvor optagelsesområderne er samlet.  

 

Områder som fx Personer, Ansøgere og Ansøgninger kaldes for Entiteter. En entitet svarer nogenlunde til 

en tabel i en database. Når man arbejder i esas, fx ved oprettelse og udtræk af data er det en god hjælp at 

tænke i Entiteterne og relationen i mellem dem, for at forstå hvorfor nogle ting kan, eller ikke kan, lade sig 

gøre.  

Følgende entiteter er direkte relateret til KOT ansøgninger og kan vælges fra den overordnede 

Optagelsesmenu:  

Institutioner, Ansøgere, Ansøgninger, Realkompetencevurdering, Ansøgningsopsætning, 

Områdenummeropsætning, Områdespecialiseringer, Gymnasiale fagkrav, Gymnasiale karakterkrav, 

Afslagsbegrundelser,  Kvalifikationskriterier og Aktivitetsudbud.  

Entiteterne Fag og Enkeltfagsopsætning er også optagelsesentiteter men ligger under menupunktet 

”Administration”. 

KOT-grupper er også en Entitet, men har ikke en punkt i menuen. 

KOT-grupper og Kvalifikationskriterier er specielle ved at de ikke ligger direkte på ansøgningerne, men 

tilknyttes igennem en anden entitet hhv. KOT-gruppe-tilmeldinger og Kvalifikationspoint. Det er derfor ikke 

selve KOT-gruppen og Kvalifikationskriteriet man ser på ansøgningen, men specifikke KOT-gruppe-

tilmeldinger og Kvalifikationspoint. Entiteterne KOT-gruppe-tilmeldinger og Kvalifikationspoint vises ikke i 

menuen. Det samme gælder ”Bytte”, som er en entitet der indeholder forbindelsen i mellem en Bytteliste 

og en Ansøgning. Men i modsætning til KOT-grupper og Kvalifikationskriterier vises ”Bytte” ikke på 

ansøgningen. 

Derudover findes der i menuen genveje til relaterede entiteter fra hver entitet, som vist nedenfor hvor 

genveje til relaterede entiteter for en Ansøgningsopsætning vises. Genvejene åbnes ved at trykke på den 

lille pil  til højre i menulinjen: 
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Under punktet Indstillinger i øverst højre hjørne  af skærmbilledet kan man ændre antallet af viste 

poster. Det anbefales at ændre antallet til 250. 

 

Se esas Brugervejledningen for yderligere information om navigation i esas m.m., samt genvejstaster. 

Optagelse.dk 
På optagelse.dk skal hver enkelt institution give adgang til esas brugeren som henter ansøgningerne. 

Brugeren hedder ”WSSIUESAS”: 

 

Når det er gjort har brugeren adgang også ved fremtidige optag. Normalt vil man ikke fjerne adgangen igen, 

men ønsker man af en eller anden årsag at være 100% sikker på at esas ikke indlæser ansøgninger kan man 

fjerne det igen. Læs mere om systembrugeradgang på optagelse.dk. 

https://www.optagelse.dk/hjaelp/am/081.html 

Før afhentning 
Før man kan begynde at afhente ansøgninger fra optagelse.dk den 1. februar er der en række oplysninger 

som skal eller kan oprettes/forberedes. 

1. Ansøgningsopsætning 

2. Aktivitetsudbud* 

3. Områdenumre 

4. Områdenummeropsætninger 

5. KOT-grupper 

6. Fag- og karakterkrav 

7. Kvalifikationskriterier 

8. Studieretninger/Områdespecialiseringer 

9. Enkeltfagsopsætninger 

10. Bedømmelsesrunder 

11. Afslagsbegrundelser 

https://www.optagelse.dk/hjaelp/am/081.html
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* Aktivitetsudbud er valgfrit indtil overførsel af ansøgning til studieforløb. Oprettes områdenummeropsætninger og 

ansøgninger uden aktivitetsudbud vil navnene på områdenummeropsætninger og ansøgninger være tomme. Ved 

indtastning af et Aktivitetsudbud på områdenummeropsætningen vil navnet blive udfyldt på 

områdenummeropsætningen, men på ansøgningerne skal arbejdsprocessen ”Sæt aktivitetsudbud på Ansøgning” først 

køres for at både Aktivitetsudbuddet og navnet bliver opdateret.  

Der skal først oprettes en ansøgningsopsætning for årets KOT Optag. En ny ansøgningsopsætning oprettes 

ved at vælge Ansøgningsopsætning i hovedmenuen og trykke på "Ny(t)". Man kan fx kalde den "KOT 2022". 

Man kan oprette en enkelt ansøgningsopsætning til alle områdenummeropsætninger, eller man kan 

oprette en til KOT, en anden til efteroptag og en til Top-up eller hvordan man selv ønsker det. 

Anbefalingen er at alle optag til fuldtidsuddannelser med (femcifrede) KOT områdenumre holdes under den 

samme ansøgningsopsætning. Dvs. både sommer- og vinteroptag, samt efteroptag. Uddannelser som ikke 

udbydes gennem KOT som fx Top-up oprettes under sin egen Ansøgningsopsætning med et fiktivt sekscifret 

områdenummer. 

Ansøgningsopsætning 

 

Navn: Navn på det pågældende års KOT optag. Bør indeholde årstal. Periodens startdato indsættes 

automatisk før navnet når der gemmes, men datoen i navnefeltet kan efterfølgende slettes.  

Optagelse.dk: Markeres for at angive at det er netop denne ansøgningsopsætning som det pågældende år 

skal benyttes til KOT optaget. Kun ansøgningsopsætninger med denne markering kan hente ansøgninger fra 

optagelse.dk. Der kan oprettes mange ansøgningsopsætninger, men der kan kun være en 

ansøgningsopsætning med markering i feltet "Optagelse.dk" for hvert år som er angivet i 

"Optagelsesperiode start"-feltet. Bemærk at en ændring af dette felt (optagelse.dk) ikke slår i gennem med 

det samme da esas har en cachingperiode. Opdateringsfrekvensen på dette felt er pt. sat til 15 minutter. 

Klargjort: Felt som markerer at man har klargjort opsætningen inkl. områdenumre, KOT-grupper, 

kvalifikationskriterier m.m. Feltet har ingen yderligere funktion end at man kan se om det er markeret eller 

ej.  

Optagelsesperiode: Periodeafgrænsning for ansøgningsopsætningen. Der skal være en ansøgningsperiode 

med en startdato som ligger i det aktuelle optagelsesår. Den specifikke periode har ikke anden betydning, 

end at årstallet i startdatoen skal ligge i optagelsesåret. Slutdatoen kan godt ligge i det efterfølgende år. 

Forslag til periode: 01-02-2022 til 28-02-2023. 

ID: Viser esas ID'en for ansøgningsopsætningen. Kan bruges til 3. parts integration med webservice. 
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Ud over disse felter er der på Ansøgningsopsætningen tre andre sektioner/felter: 

 Ansøgninger med kontrolfejl. Her er link til alle ansøgninger som efter et regeltjek (KOT kontrol) ikke 

overholder de opsatte regler. 

 
Visning kan skiftes til Ikke færdigbehandlede. Ikke færdigbehandlede ansøgninger er ikke med i KOT 

kontrollen med har i stedet sin egen visning. 

 
 Områdenummeropsætninger. Her er link til alle Områdenummeropsætninger der er tilknyttet 

Ansøgningsopsætningen: 

 
Flere af felterne kan redigeres. Studiestart kan fx ændres direkte fra ansøgningsopsætningen. 

 
 

Kopiering af ansøgningsopsætning 

Frem for at skulle oprette en ansøgningsopsætning med områdenummeropsætninger på ny hvert år kan 

den kopieres: 

 

I menuen på ansøgningsopsætningen skal man trykke på "Dupliker". Så åbnes vinduet "Duplikering af 

Ansøgningsopsætning" hvor man udfylder en start- og slutdato for den nye ansøgningsopsætning. 

 

Ved tryk på dupliker kopieres alle områdenummeropsætninger, KOT grupper, kvalifikationskriterier mm. til 

en ny ansøgningsopsætning og dette billede vises. 
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Tryk på linket for at gå til den nye ansøgningsopsætning. 

Deaktiver 

En ansøgningsopsætning kan deaktiveres ved at klikke på knappen "Deaktiver" i menuen. 

 

Hvis man trykker på "Deaktiver" kan man enten vælge at Inaktivere eller Slette ansøgningsopsætningen. 

Ved inaktivering kan den stadig fremsøges og Aktiveres igen. Ved sletning forsvinder den helt. Deaktivering 

påvirker ikke relaterede poster, fx områdenummeropsætninger, de skal også deaktiveres. 

Områdenummeropsætning 
Når ansøgningsopsætningen er oprettet skal der laves områdenummeropsætninger for hvert KOT 

områdenummer. En områdenummeropsætning indeholder bl.a. KOT områdenummer, aktivitetsudbud, 

antal pladser, KOT grupper, specialiseringer, fag- og karakterkrav, samt kvalifikationskriterier. 

Ny Områdenummeropsætning kan oprettes direkte fra Ansøgningsopsætningen ved at trykke på + i 

sektionen "Områdenummeropsætninger". 

Først udfyldes områdenummeret. Hvis det findes i esas i forvejen skal det vælges. Ellers kan det oprettes 

ved at trykke på + Nyt i værdilisten. Områdenumre genbruges fra år til år. 

  

Derefter udfyldes de øvrige oplysninger på områdenummeropsætningen: 
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Navn: Det overordnede navn på områdenummeropsætningen bliver dannet af KOT områdenummeret og 

navnet på det tilknyttede aktivitetsudbud. 

Områdenummer: Her vælges/oprettes KOT områdenummeret. 

Ansøgningsopsætning: Her vælges den aktuelle ansøgningsopsætning for optagelsesåret. Hvis 

områdenummeropsætningen er åbnet fra ansøgningsopsætningen er feltet udfyldt automatisk. 

Aktivitetsudbud: Her vælges aktivitetsudbuddet som ansøgerne skal tilknyttes når de bliver studerende. 

Feltet er ikke tvungen og hvis det ikke udfyldes navngives områdenummeropsætningen kun med 

områdenummeret. Når aktivitetsudbuddet tilknyttes efterfølgende opdateres navnet på 

områdenummeropsætningen automatisk når der gemmes. NB vær opmærksom på at Stamhold dannes når 

områdenummeropsætningen gemmes med et aktivitetsudbud. 

Specialisering efter optag (NB nemStudie forbindelse): Feltet bruges når det skal være muligt for ansøgeren 

at vælge en specialisering efter vedkommende har bekræftet tilbud om enten studie-/standbyplads, og 

inden ansøgningen kan overføres til et studieforløb. Hvis feltet er tjekket af, vil specialiseringer ikke blive 

vist i nemStudie, når ansøger er i gang med at udfylde ansøgningen. Hvis der gives tilbud om studieplads 

eller standby-plads, vil der blive oprettet en ansøgningshandling med typen ”Tilbud med specialisering 

(NY)”. Den udløser, at specialiseringer synliggøres for ansøgeren. Ansøgeren har først endeligt bekræftet sin 

studie-/standbyplads, når ansøger har valgt og prioriteret specialiseringerne i nemStudie. Hvis ansøgeren 

takker nej til sin studie-/standbyplads, vil specialiseringerne ikke blive vist. Ansøgerens prioriteringer vil 

vises i undergitteret ”Specialisering” på ansøgningen. 

Uddannelsesstruktur: Vises når Aktivtetsudbud er valgt 

Institutionsafdeling: Vises når Aktivtetsudbud er valg. Institutionsafdelingen skal matche den 

institutionsafdeling som KOT områdenummeret er oprettet på. 

Min. Kvotient: Hvis feltet udfyldes med en kvotient vil KOT-kontrol jobbet tjekke om der er ansøgninger 

hvor eksamensresultatet ligger under den angivne kvotient. 

Pladstilbudssvarfrist: Pladstilbudssvarfrist er svarfristen for tilbudt studie- eller standbyplads. Datoen 

kopieres til ansøgninger, som er tilknyttet områdenummeropsætningen. Feltet benyttes, derfor som 
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deadline på Tilbuds-Ansøgningshandlinger. esas opdaterer ansøgningers optagelsesstatus som ”Ikke 

svaret”, hvor følgende betingelser er opfyldt: 

 Optagelsesafgørelse = ”Studieplads” eller ”Standbyplads” 

 Optagelsesstatus = ”Tilbudt” 

 Pladstilbudssvarfrist er overskredet 

Derved kan integrationer fra eksterne systemer såsom nemStudie opdateres, så der i esas opsættes en 

svarfrist, som genererer en ansøgningshandling, som ansøgere kan udføre via nemStudie. 

Byttelisteopsætning: Her kan tilknyttes en bytteliste som er oprettet under byttelisteopsætninger. Der kan 

kun tilknyttes en bytteliste hvis uddannelsen både har sommer- og vinterstart. (NB nemStudie forbindelse) 

Stamhold – Sommer/Stamhold – Vinter: Når områdenummeropsætningen gemmes, bliver stamhold(ene) 

oprettet som en ny entitetspost med et unikt holdnummer. Holdnavn oprettes på baggrund af nomenklatur 

på aktivitetsudbudet. Hvis der allerede er oprettet et stamhold manuelt med den nomenklatur som er 

angivet, vil esas oprette et nyt. Automatik ift. videre tilknytning af studieforløb på skabelon- og 

semesterhold er knyttet til det hold som er angivet på områdenummeropsætning. Holdet kan også rettes 

på områdenummeropsætning direkte. 

Studiestart – Sommer: Skal udfyldes hvis uddannelsen har sommer-studiestart. Datoen bliver til studiestart 

for den studerende. 

Studiestart – Vinter: Skal udfyldes hvis uddannelsen har vinter-studiestart. Datoen bliver til studiestart for 

den studerende. Hvis en uddannelse har både sommer- og vinterstart udfyldes begge felter.  

Forventet afslutning – Sommer: Udfyldes med forventet afslutningsdato ved sommerstart. Datoen bliver til 

forventet afslutning på studieforløbet. 

Forventet afslutning – Vinter: Udfyldes med forventet afslutningsdato ved vinterstart. Datoen bliver til 

forventet afslutning på studieforløbet. 

Dimensionering – Sommer/vinter: Udfyldes med antal pladser på studiestarten. Der er ingen 

sammenhæng mellem dette tal og tallene som sendes til Danmarks statistik eller i Optagsindberetningen. 

Ledige pladser - Sommer/vinter: Felterne viser hvor mange ansøgninger som har studiestarten angivet i 

feltet "Tildelt studiestart" fratrukket antallet i Dimensionering. Kommer tallet under 0 vises en advarsel. 

Publicering 

Her vælges adgangskrav samt en publicering som benyttes til udbud af uddannelsen på nemStudie. 

 

Når der er valgt en publicering vises de øvrige publiceringsfelter 
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Her et eksempel på hvad der skal være udfyldt på et KOT områdenummer i perioden fra den 1. februar til 

KOT indberetningen, således at man kan kommunikere med ansøgere på nemStudie, uden at uddannelsen 

kan søges på nemStudie: 

 

 

Ledige pladser. Efteroptag 

Felterne i sektionen med ledige pladser angiver om udbuddet vises i nemStudie. Felterne kan også 

redigeres direkte på Ansøgningsopsætningen i sektionen med Områdenummeropsætninger. 

 

Standbypladser: Feltet viser antallet af ledige standbypladser på områdenummeropsætningen. Feltet skal 

redigeres manuelt af brugeren. 

Studiepladser – sommer: Feltet viser antallet af ledige studiepladser på områdenummeropsætningen. 

Feltet skal redigeres manuelt af brugeren. 

Studiepladser – vinter: Dette felt viser antallet af ledige studiepladser på områdenummeropsætningen. 

Feltet skal redigeres manuelt af brugeren. 

Opfølgninger (Angående) 

Her er det muligt at se eller selv oprette opfølgninger på områdenummeropsætningen. Visse fejl oprettes 

automatisk som en opfølgning fra indlæsningen af ansøgninger. Det som vises her er det samme som vises 

under fanen Aktiviteter længere nede på siden. 
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KOT-grupper 

Her udfyldes de KOT-grupper som er gyldige på uddannelsen. KOT grupperne oprettes ved at trykke på + i 

KOT-gruppe sektionen. Hvis man udfylder en periode vil KOT gruppen blive sat på ansøgningen ved 

indlæsning fra optagelse.dk i den angivne periode. Er periodefelterne tomme bliver KOT gruppen sat på 

ansøgninger så længe der hentes ansøgninger. 

KOT gruppe 10-29 sættes kun på ansøgninger hvor adgangsgrundlag er enten Gymnasial eksamen, 

Udenlandsk eksamen eller IB. 

 

Indlæg og Opfølgninger 

Under fanen Indlæg oprettes automatisk en status på fordelingen af ansøgere efter at arbejdsprocessen 

”Fordel ansøgninger” er kørt. 

 

 

Under fanen Opfølgninger oprettes de samme fejlbeskeder som under Opfølgninger og man kan også selv 

oprette poster her. 

 

 

Bedømmelsesrunder: 

Her vises og tilknyttes bedømmelsesrunder til områdenummeropsætningen til brug for optagelsesprøver.  
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Når en bedømmelse oprettes gennem Områdenummeropsætning -> Bedømmelsesrunder -> Bedømmelse, 

er felterne studieforløb og GUE ikke-påkrævet (og skjult) på bedømmelsen, og feltet ansøgning blive i 

stedet vist.  

Der kan oprettes en eller flere bedømmelsesrunder på en områdenummeropsætning.  

Områdespecialiseringer: 

Områdespecialiseringer dækker i esas over studieretninger og uddannelsesstationer. Er der oprettet 

studieretninger eller uddannelsesstationer på uddannelsen skal man oprette de tilsvarende retninger under 

Områdespecialiseringer og tilknytte det specifikke aktivitetsudbud som hører til specialiseringen. Derved vil 

ansøgningen blive oprettet med den ønskede uddannelsesstruktur ved indlæsningen af ansøgningen fra 

optagelse.dk. Eller efterfølgende ved manuelt at skifte specialisering på ansøgningen.  

 

Man opretter områdespecialiseringer ved at trykke på + i sektionen. 

 

Når man opretter studieretninger og/eller uddannelsesstationer i esas, skal de navngives helt præcist som 

de fremgår af udbuddet på Optagelse.dk. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem det der står på 

optagelse.dk (og som ansøgerne kan vælge) og det der står i esas, vil indlæsningen fejle og det vil 

efterfølgende kræve en manuelt tilretning på hver enkelt ansøgning for at få dem indlæst. Fejlen vil blive 

vist som en Opfølgning på områdenummeropsætningen. 

AUDD kode feltet er filtreret til kun at vise AUDD koder fra relationen Aktivitetsudbud -> 

Uddannelsesstruktur -> Uddannelsesaktivitet -> AUDD-koder eller Aktivitetsudbud > Uddannelsesstruktur -

> SUEr-> Profiler.  
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Hvis ansøgningen ved overførsel til et studieforløb har en specialisering med "Tildelt prioritet 1" og 

områdespecialiseringen har en værdi i "AUDD kode" og/eller "Profil" feltet, sættes denne på studieforløbet 

ved overførsel.  

Her er et eksempel på en uddannelse på optagelse.dk med to studieretninger (Byggetekniker og 

Bygningskonstruktør) og en uddannelsesstation (Herning). 

Der oprettes følgende fire områdespecialiseringer: 

1. Studieretning: Byggetekniker og Uddannelsesstation: tom 
2. Studieretning: Bygningskonstruktør og Uddannelsesstation: tom 
3. Studieretning: Byggetekniker og Uddannelsesstation: Herning 
4. Studieretning: Bygningskonstruktør og Uddannelsesstation: Herning 

 

En ansøger der søger Byggeteknikker på hovedinstitution kommer på 1 

En ansøger der søger Bygningskonstruktør på hovedinstitution kommer på 2 

En ansøger der søger Byggetekniker i Herning kommer på 3 

En ansøger der søger Bygningskonstruktør i Herning kommer på 4 

Ledige pladser på Uddannelsesstationer 
Hvis der er oprettet en områdespecialisering på en områdenummeropsætning forsvinder sektionen med 

Ledige pladser som ellers vises i højre side på områdenummeropsætningen. Det giver et problem med 

uddannelsesstationer da der så ikke kan oprettes ledige pladser. Ønsker man at kunne oprette ledige 

pladser på en uddannelsesstation skal uddannelsesstationer oprettes ved at både uddannelsesstationen og 

hovedinstitutionen oprettes som specialiseringer. Feltet Uddannelsesstation for hovedinstitutionen på 

specialiseringen skal være tomt. Gøres det efter at der er indlæst ansøgninger kan man godt tilføje 

hovedinstitutionen som specialisering uden at det har konsekvenser for de indlæst ansøgninger. 

Gymnasiale fagkrav og karakterkrav: 

 

Her udfyldes de specifikke fag-og karakterkrav. Ved tryk på + vælges mellem de oprettede Fag og indirekte 

de til fagene hørende enkeltfagsopsætninger. Under afsnittene Fag og Enkeltfagsopsætninger beskrives 

oprettelsen af disse nærmere. 

Fag- og karakterkrav oprettet på områdenummeropsætningen sættes automatisk på ansøgninger når de 

oprettes. Man kan efterfølgende ændre fag- og karakterkrav. Tilføjelser og sletninger af fag- og 

karakterkrav på områdenummeropsætningen opdateres direkte på eksisterende ansøgninger. Dvs. at i 

modsætning til kvalifikationskriterier kan fag- og karakterkrav godt ændres løbende. 

Fagkrav 



 

13 
 

 

Når man skal oprette fagkrav trykker man på + og i vinduet der åbnes skal man starte med at trykke på 

”GEM”. Når der er gemt vises der et + på Fag-rækken 

 

Man kan vælge et eller flere fag. Vælges mere end et fag indsættes automatisk ”eller” mellem de to fag 

 

Her er et eksempel med to rækker dvs. to fagkrav. Er der flere rækker (fagkrav) indsættes der automatisk et 

usynligt OG i mellem rækkerne. 

 

For at de faglige krav er opfyldt skal ansøgeren enten havde Dansk A eller Engelsk C, og Matematik B. 

Karakterkrav 

Ved oprettelse af karakterkrav åbnes en hurtigoprettelsesmenu ved tryk på +. Her vælges et fag og en 

karakter. Områdenummeropsætning udfyldes automatisk ved tryk på Gem. 

 

Man kan også her oprette flere krav. 
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Tilknytning af Kvalifikationskriterier 

Her tilføjes kvalifikationskriterier som automatisk sættes på ansøgningen ved ansøgningens oprettelse. 

Hvorefter der kan gives point på kriterierne direkte på ansøgningen. Ved tryk på + åbnes en søgeboks hvor 

man kan vælge i mellem alle oprettede kriterier. 

 

Under afsnittet Kvalifikationskriterier beskrives oprettelsen af kriterierne nærmere. 

Redigerbar visning 

På siden med alle Områdenummeropsætninger (listevisningen) kan der skiftes til redigerbar visning. Brug 

knappen i menuen "VIS SOM" til at vælge mellem skrivebeskyttet og redigerbar visning. 

 

Når der er valgt "Redigerbart gitter" kan man indtaste direkte i de felter som ikke er låst. Fx kan man skifte 

studiestart. 

 

Data gemmes automatisk. Den redigerbare visning bibeholdes indtil man skifter tilbage til Skrivebeskyttet 

gitter. 

 

Logning af områdenummeropsætning 

Under menupunktet ”Overvågning over overvågning” logges alle ændringer på en 

områdenummeropsætning 
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Fag 
Fag i esas dækker over gymnasiale fag og benyttes til opsætning af Gymnasiale fagkrav. Der er på forhånd 

oprettet +200 fag med niveauer i esas. Et fag+niveau skal kun være oprettet en gang under Fag. Entiteten 

Fag indeholder hvert fag+niveau med den mest gængse stavemåde. Fx ”Dansk A”. 

 

Eksamensbeviserne kan indeholde variationer af denne stavemåde. Fx ”Dansk A A”, hvor navnet på faget er 

”Dansk A” og niveauet er ”A”. Disse variationer skal ikke oprettes som Fag, men som 

enkeltfagsopsætninger. Et fag+niveau skal kun findes en gang som Fag. Kommer der et helt nyt fag+niveau 

skal det oprettes lokalt på hver institution. 

Et fag kan oprettes med niveau A, B, C eller intet niveau (tomt felt). Fag uden niveau fra optagelse.dk har 

ikke et tomt niveaufelt, men i stedet ”-” i niveaufeltet. Gymnasiale fag med niveau ”-”, som fx ”Almen 

sprogforståelse -”, skal oprettes uden niveau som Fag og som Enkeltfagsopsætning med niveau ”-”. 

Enkeltfagsopsætninger 
Enkeltfagsopsætninger er der hvor kontrollen af fagkrav finder fagene. Her kan man udover at have fagene 

oprettet med den gængse stavemåde også koble andre stavemåder af samme fag sammen med det 

oprindelige fag, således at de i kontrollen af fagkrav i esas opfattes som samme fag. Der er på forhånd 

oprettet ca. 500 enkeltfagsopsætninger. 

Her er et eksempel med Dansk niveau A.  
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Dansk A er valgt som Fag fra entiteten Fag. Der er lavet en enkelfagsopsætning med fagnavn Dansk og 

niveau A.  

 

På nogle eksamensbeviser er fagnavnet angivet som ”Dansk A” og niveau A. Her laver man en 

enkelfagsopsætning til det, hvor faget igen er Dansk A og det tilknyttede fag er ”Dansk A” med niveau A. 

 

Alle fag som indlæses med navnet ”Dansk A” og som har niveau ”A” vil i esas-kontrollen opfattes som 

”Dansk” med niveau ”A”. 

En ansøgning fra optagelse.dk med et fag og niveau der ikke er oprettet i esas som enkeltfagsopsætning vil 

medfører en fejl i Oversigt over overvågning på ansøgningen. Når faget er oprette og tjekket kørt igen vil 

fejlen forsvinde. 

Kvalifikationskriterier 
Alle kvalifikationskriterier skal oprettes på forhånd, inden ansøgningerne indlæses fra optagelse.dk. 

Kriterier kan ikke manuelt sættes på ansøgninger. 

Det anbefales at dele så mange kriterier på tværs af uddannelserne som muligt. Dvs. at hvis man har et 

kvalifikationskriterie fx ”Erhvervserfaring” så kan det være en fordel at beslutte at en pointgivning på dette 

kriterie på alle uddannelser er ens. I det tilfælde skal ”Erhvervserfaring” oprettes en gang.  

Vægter ”Erhvervserfaring” forskelligt på uddannelserne skal der oprettes specifikke kriterier for hver 

uddannelse fx lær_erhvervserfaring, pæd_erhvervserfaring, syg_erhvervserfaring. Eller de kan grupperes 

inden for forskellige uddannelsesområder hvor fx marketingsøkonom, finansøkonom og handelsøkonom 

alle kan bruge øko_erhvervserfaring. 

Hvis det angives at kriteriet deles og man tilknytter kriteriet på flere områdenummeropsætninger, vil 

pointene automatisk blive oprettet på en ansøgers eventuelle ansøgninger på de valgte områdenumre 

inden for den samme ansøgningsopsætning. 

For at lette arbejdet med at oprette kriterierne kan de på forhånd indlæses samlet med et excelark. 

Derefter vælges de enkelte kriterier som skal benyttes på hver enkelt områdenummeropsætning. De 

enkelte kvalifikationskriterier oprettes en gang og genbruges fra år til år. 
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Når et kriterier er tilknyttet en ansøgning i esas hedder det et Kvalifikationspoint, uanset om der er 0 point 

eller flere. 

VIGTIGT: For at kunne prioritere indberetningsrækkefølgen af ansøgninger i kvote 2 skal en 

områdenummeropsætning som minimum have et kvalifikationskriterie oprettet. 

Afslagsbegrundelser 
Afslagsbegrundelsestyper oprettes centralt på institutionen og kan benyttes på ansøgninger på alle 

ansøgningsopsætninger. Men de skal være oprettet for at de kan vælges i sagsbehandlingen. Entiteten 

Afslagsbegrundelser vælges fra den overordnede menu. 

 

Afslagsbegrundelsestype: Feltet udfyldes med en valgfri tekst.  

Byttelisteopsætninger 
Byttelister oprettes så ansøgere på nemStudie kan tilmelde sig en bytteliste, hvis de ønsker en anden 

studiestart i det tilfælde at uddannelsen både har sommer- og vinterstart. Byttelisten tilknyttes på 

områdenummeropsætningen.  

 

Navn: Her navngives byttelisten. Giv byttelisten et unikt navn så den specifikke bytteliste kan identificeres i 

værdilisten når den skal vælges på områdenummeropsætningen. Kald den fx ikke ”Bytteliste” som i 

eksemplet ovenfor. 

Åben for bytteliste: Her kan man åbne og lukke for byttelisten. Byttelisten er kun synlig for ansøgeren i 

nemStudie, hvis der er åbent for byttelisten. Når der lukkes for byttelisten, vil det ikke længere være muligt 

for ansøgeren at framelde sig listen. 

Aktiv for tilmelding: Når byttelisten er inaktiv for tilmelding, kan nye ansøgere ikke tilmelde sig listen. Hvis 

der er lukket for nye tilmeldinger, bliver ansøgere, der har skrevet sig på byttelisten, stående og beholder 

deres plads på byttelisten. 

Hjælpetekst: I dette fritekstfelt skrives den hjælpetekst, der vises på nemStudie, ved ansøgerens valg om 

tilmelding til byttelisten. 

Aktive byttere: Viser alle de byttere, der er tilmeldt byttelisten. En bytter er en ansøgning, hvor ansøgeren 

har sagt ja til at være tilmeldt byttelisten. Det er ud fra denne liste, at den studieadministrative med-

arbejder manuelt skal administrere bytte af studiestart. Listen er sorteret efter ”Ansøgt dato”. 

Abonnement 
Man kan oprette et abonnement, som tager udgangspunkt i en systemhændelse. Når hændelsen 

indtræffer, vil abonnenterne få vist en notifikation. 
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Abonnement på typen "Ansøgning eller relateret poster opdateret" giver en notifikation på alle ændringer 

som er relateret til ansøgninger. Fx nyt bilag, ændring af en KOT gruppe eller at CPR-personstatus fra CPR 

registret ændres til Død. 

 

 

Afhentning fra optagelse.dk 
Afhentning af KOT ansøgninger kører en gang i timen i optagelsesperioden. Der hentes alle ansøgninger fra 

optagelse.dk på de områdenumre som der er oprettet en områdenummeropsætning for på 

ansøgningsopsætningen med flueben i feltet "optagelse.dk" i det aktuelle optagelsesår og hvor 

ansøgningerne er opdateret samme dag. Der hentes nye ansøgninger, bilagsopdateringer og eksisterende 

ansøgninger som er annulleret. Ansøgninger hentes fra optagelse.dk uanset om de på optagelse.dk er 

markeret som afhentet eller ej. Ansøgninger som ansøger har annulleret på optagelse.dk inden esas har 

afhentet ansøgningen bliver ikke indlæst i esas. 

Derudover er der yderligere et afhentningsjob som kører hver dag kl. 17:00 som går syv dage tilbage i 

afhentningen, som en sikkerhed for at der ikke ligger uafhentede ansøgninger tilbage på optagelse.dk. 

Er der uafhentede ansøgninger hvor opdateringsdatoen ligger længere tilbage i tiden end syv dage bliver de 

ikke automatisk afhentet af esas. I det tilfælde skal man køre en manuel indlæsning. Sæt startdato for 

afhentningen til 1. februar og slutdatoen til dagsdato.  

Bemærk at alle institutionens ansøgninger på optagelse.dk markeres som afhentet når esas 

afhentningsjobbet kører, men kun de ansøgninger som der er oprettet områdenummeropsætning for 

indlæses i esas. 

Manuel indlæsning af KOT ansøgninger fra optagelse.dk 

Man kan selv starte en indlæsning af ansøgninger fra optagelse.dk. Dette gøres fra 

Ansøgningsopsætningen: 
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Tryk på knappen "Indlæs ansøgninger", så vinduet "Planlæg indlæsning fra Optagelse.dk" åbnes. 

 

Ansøgninger fra: Valgfri. Det anbefales altid at udfylde "Ansøgninger fra" med 01-02-XXXX, for at sikre at 

alle ansøgninger som ikke findes i esas hentes. 

Ansøgninger til: Valgfri. Det anbefales at bibeholde dagsdato som er udfyldt automatisk. 

Områdenummer: Her udfyldes det KOT områdenummer man vil hente ansøgninger for. Hvis man er logget 

på med studieadministratorrettigheder skal feltet udfyldes. Hvis man er logget på som institutionsspecialist 

er feltet valgfrit. Er det tomt hentes ansøgninger for alle uddannelser. 

Planlæg til: Præudfyldt med dagsdato. Skal ikke ændres. 

Når felterne er udfyldt skal man trykke på knappen "Planlæg". Herefter kommer nedenstående billede, og 

jobbet er lagt i kø. 

  

Da esas har en jobkø kan der gå lidt tid før ansøgningerne er afhentet. 

Det anbefales at køre en manuel afhentning tilbage fra den 1. februar nogle gange i løbet af 

optagelsesperioden og efter at optagelse.dk er lukket og inden I indberetter til KOT. Jobbet bør køres for 

alle områdenumre. Jobbet kan evt. sættes i gang sent på dagen så det kører i løbet af natten. 

Når esas laver en afhentning fra optagelse.dk hentes: 

 Nye ansøgninger (ved automatisk og manuel afhentning) 

 eksisterende ansøgninger hvor ændringsdatoen på optagelse.dk er forskellig fra den i esas (ved 

automatisk og manuel afhentning) 

 ansøgninger i esas med Integrationsstatus Indlæsning fejlet (kun ved manuel afhentning) 
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Forslag til opstart af afhentning fra optagelse.dk 
Her er en anbefaling til en forsigtig igangsætning af afhentning af ansøgninger fra optagelse.dk. 

Opret to Ansøgningsopsætninger og navngiv dem hhv. ”KOT 2021” og ”KOT 2021 KLADDE”. Begge oprettes 

med samme periode 01-02-2021 til 28-02-2022. Der sættes flueben i klargjort på ”KOT 2021”. ”KOT 2021” 

skal også have flueben i optagelse.dk, men først om lidt. 

Alle områdenummeropsætninger oprettes under ”KOT 2021 KLADDE”. Her skal de være til de er helt 

færdiggjorte. Når det er blevet den 1. februar eller senere skiftes Ansøgningsopsætning til ”KOT 2021” på 

en enkelt eller to færdiggjorte områdenummeropsætninger. Derefter sættes flueben i optagelse.dk på 

”KOT 2021”. Lad afhentningen køre et døgns tid og tjek de ansøgninger der kommer ind. Ser alt ud til at 

være fint fjernes fluebenet i optagelse.dk-feltet igen. Vent minimum en time og skift derefter 

ansøgningsopsætning på de øvrige færdiggjorte områdenummeropsætninger man ønsker at hente 

ansøgninger på. Sæt flueben i optagelse.dk igen. Er der efterfølgende flere områdenummeropsætninger 

gentages processen med at fjerne fluebenet, vente en times tid og skifte ansøgningsopsætning. 

Alle nye områdenummeropsætninger oprettes på denne måde altid under en kladde-ansøgningsopsætning 

og områdenummeropsætninger flyttes først når de er helt færdiggjorte. Derved undgås at det automatiske 

afhentningsjob fejlagtigt indlæser ansøgninger på områdenummeropsætninger som fx mangler KOT 

grupper eller kvalifikationskriterier.  

Ved at fjerne fluebenet i optagelse.dk-feltet og vente en time inden man skifter ansøgningsopsætning sikre 

man at afhentningsjobbet er stoppet og der derved uden for risiko for evt. karambolage med de nye 

områdenummeropsætninger. 

Behandling af ansøgninger 

Ansøgervinduet 
Øverst i ansøgervinduet er et "Person" felt. Her vises ansøgerens navn, når/hvis ansøgeren oprettes i esas 

som person (studerende). Er ansøgeren i forvejen oprettet som person i esas er feltet udfyldt på forhånd. 

 

I topmenuen er der en knap "Tildel". Her kan ansøgeren tildeles en bruger eller et team. 

 

 

Herefter vil Ejer skifte på ansøgeren. 
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Det anbefales ikke at skifte Ejer og i  stedet bibeholde den juridiske institution som Ejer. 

I topmenuen er der en knap "Deaktiver". Bemærk at ved deaktivering, deaktiveres relaterede entiteter 

ikke, og ansøger vises stadig på ansøgninger. Dvs ansøgers ansøgninger fremstår stadig som gyldige selv om 

ansøger er deaktiveret. 

 

Ansøger 

 

Navn: For- og efternavn fra KOT ansøgningen/CPR-opdatering 

CPR-nummer: CPR-nummer fra KOT ansøgningen 

Alternativt CPR-nummer: Hvis CPR-nummer ændres, flyttes forrige CPR-nummer ned i alternativt-feltet så 

det stadig er tilknyttet ansøgningen. Alternative CPR-numre er ikke unikke, så et alternativt cpr-nummer på 

en person/ansøger kan godt oprettes som cpr-nummer på en anden ansøger/person. Alternativt CPR-

nummer har ikke nogen funktion udover at det indeholder det CPR-nummer som tidligere stod i CPR-

nummerfeltet. 

eIDAS PID: ”The unique Person Identifier (PID)” anvendes som en eIDAS-identifikation, som er landespecifik 

for ikke-danske studerende og ansøgere fra EU. Skal på sigt benyttes af nemStudie og Optagelse.dk. 

Fødselsdato: Fødselsdato fra CPR-nummer. Udfyldes automatisk. Feltet skal være udfyldt for at ansøger 

kan oprettes som studerende. 

Køn: Køn fra CPR-nummer. Udfyldes automatisk. Skal være udfyldt for at ansøger kan oprettes som 

studerende.  

Adresselinje 1: Adresse fra KOT ansøgningen/CPR-opdatering 

Adresselinje 2: Adresse fra KOT ansøgningen/CPR-opdatering 



 

22 
 

Postnummer / By: Adresse fra KOT ansøgningen/CPR-opdatering 

Land: Land fra KOT ansøgningen/CPR-opdatering. Skal være udfyldt for at ansøger kan oprettes som 

studerende. 

Statsborgerskab: Statsborgerskab fra KOT ansøgningen  

Mobiltelefon: Mobilnummer fra KOT ansøgningen 

Telefonnummer: Telefonnummer fra KOT ansøgningen 

E-mailadresse: Mailadresse fra KOT ansøgningen 

Seneste CPR-opdatering: Dette felt angiver, hvornår et eller flere felter senest er blevet opdateret via 

integrationen til CPR-registret. 

CPR oplysninger opdateres: Dette felt angiver om CPR-oplysninger opdateres via integrationen til CPR-

registret. Feltet ”CPR-oplysninger opdateres” indikerer ikke hvorvidt der er udført en succesfuld integration 

med DataFordeleren, men om ansøgningen vil blive tjekket mod CPR. Feltet sættes til ’Ja’ hvis der findes et 

aktivt studieforløb, faktureringsgrundlag eller aktiv personoplysning af typen ”fagperson” og at CPR-

nummeret har det korrekt format. Hvis CPR-nummeret er ugyldigt vil feltet vise ”Ja” selv om CPR-

nummeret ikke opdateres. 

Beskyttet: Dette felt viser om personen har valgt navne- og adressebeskyttelse. 

CPR-personstatus: Feltet opdaterer personer i esas mod CPR-registret med følgende personstatus værdier:  

- Status aktiv: Bopæl i Danmark, Bopæl i Danmark, Bopæl i Grønland og Bopæl i Grønland. 

- Status inaktiv: Annulleret, Død, Ej bopæl, Forsvundet, Udrejst og Nedlagt person. Der vises en 

notifikationsbjælke, hvor det fremgår, at data ikke hentes fra CPR-registret, da personen er inaktiv, 

angivet med hvilken status, der er tale om. 

 

Under sektionen "Ansøgninger" er der link til alle ansøgerens aktive ansøgninger på institutionen. 

 

Under sektionen "Findes allerede" vises hvis en Person i forvejen er oprettet med samme CPR-nummer som 

ansøgeren. Når ansøgeren oprettes som person ved overførsel af ansøgning oprettes studieforløbet på den 

eksisterende Person. 

Hent oplysninger om studerende 
Der ligger en enkelt arbejdsproces i ansøgervinduet som hedder ”Hent oplysninger om studerende”. Den vil 

på match af CPR nummer dele Person-, Studieforløb- (OU) og GUE-poster (OU) for en studerende fra alle 

juridiske institutioner.  

Når en ansøgers ansøgning får en sagsbehandlingsafgørelse vil delingen ophøre, og det vil ikke længere 

være muligt at se posterne fra de andre juridiske institutioner.  

Arbejdsprocessen der har været kørt på en ansøger, vil ikke blive slettet. Det vil altså være muligt at se 

hvem der har anmodet om deling af oplysninger på et CPR-nummer. AuditLoggen vil også vise hvem der har 

været inde og set de specifikke poster. 
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Når arbejdsprocessen er kørt kan man fremsøge person og studieforløb på CPR-nummer, de relaterede 

GUE vil kunne ses på de enkelte studieforløb. 

Arbejdsprocessen kan ikke finde studerende uden eller med fiktivt cpr-nummer og vil her ikke dele nogen 

oplysninger. 

Flet to ansøgere 
Der er mulighed for at flette to poster. Det kan bruges på ansøgere ved at markere to ansøgere i ansøger-

visningen og trykke på knappen "Flet" i menuen. Det vil typisk være en ansøger som findes to gange med 

hhv. gyldigt cpr-nummer og fiktivt cpr-nummer.  

 

I flettevinduet som åbnes vælges hvilke poster som skal gemmes på masterposten. Den anden post gøres 

inaktiv med status Annulleret. 

 

 

Ansøgninger kopieres fra den annullerede ansøger over på masterposten. Vær opmærksom på at ansøgere 

derved kan få flere gyldige ansøgninger til samme KOT områdenummer tilknyttet, og en af dem derfor 

manuelt skal inaktiveres. Der vil på ansøgninger hvor ansøger har flere ansøgninger på sammen KOT-

områdenummer blive vist denne advarsel: 
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Logning af ansøger 

På en ansøger i menupunktet ”Oversigt over overvågning” logges alle ændringer på ansøger inkl. ændringer 

fra cpr-opdateringen. 

 

 

Ansøgningsvinduet 

Øverste del af ansøgningsvinduet 

Der er en række knapper øverst i vinduet udover Nyt/Gem. Her nævnes enkelte af dem: 

 

Deaktiver: Her kan ansøgning markeres som inaktiv eller slettet. Ved inaktivering fjernes ansøgningen fra 

standardvisningerne og indgår ikke i tjek/kontroller og indberetninger. De kan dog stadig fremsøges som 

inaktive ansøgninger. Slettet fjerner ansøgninger fra alle visninger, men vil stadig være mulige at genfinde 

for en systemadministrator. 

Upload bilag: Knappen åbner et vindue hvor man kan uploade bilag. Ved upload af bilag på ansøgninger 

skal denne knap benyttes. Man kan ikke tilføje bilag på selve bilagsentiteten længere nede på ansøgningen. 

Dette selvom der er et + i Upload-sektionen. Bilag kan kun uploades fra ”UPLOAD BILAG” knappen i 

menulinjen. 
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Følgende filtyper kan uploades manuelt: jpg, jpeg, msg, PDF, txt, doc, docx, png, zip, htm, html, odt, tif, tiff, 

rtf, bmp, gif 

Tildel: Her kan man tildele ejerskabet af ansøgningen til en bruger eller et team.  

 

I øverste del af ansøgningsvinduet kan man vælge forskellige visninger. 

 

Standard-visningen benyttes til KOT ansøgninger. "Standard" indeholder alle ansøgningsfelter. Visningerne 

”Udenlandsk ansøgning” og ”Kvote 2” kan også benyttes til KOT ansøgninger, men vær opmærksom på at 

her vises kun udvalgte felter. Den seneste valgte visning huskes således at man ikke skal vælge visning hver 

gang man åbner en ansøgning. Men opmærksom på ikke at vælge en forkert ansøgningstype i visningen. 

Vælges fx en ansøgning til Åben uddannelse i Standardvisningen er der ikke noget som forhindrer at man 

ved en fejl tilknytter en områdenummeropsætning, eller omvendt udfylder åben uddannelsesfelter på en 

KOT ansøgning. Derfor er der et Type-felt i højre side hvor der står hvilken ansøgningstype ansøgningen er. 

Hvis der står ”Ordinær uddannelse” som i eksemplet ovenfor, skal man vælge Standard visningen. Esas kan 

desværre ikke automatisk vælge visning ud fra ansøgningstypen. 

 

 
Navnet på ansøgningen er sammensat af navnet på uddannelsesstrukturen, institutionsafdelingen og 

ansøgerens fulde navn. 

  
Øverst er der link til ansøgeren i ansøgervinduet og feltet "Sagsbehandlet af". "Sagsbehandlet af" er valgfri 

og kan sættes manuelt af brugeren som har behandlet ansøgningen. 

Adgangsgrundlag 

Adgangsgrundlag består af en enkelt entitet som indeholder alle de forskellige adgangsgrundlag og 

relaterede felter som fx karaktergennemsnit, eksamensår osv. Visningen på ansøgningen er opdelt så der 
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på en ansøgning kun vises et enkelt adgangsgrundlag, samt de felter der er relevante i forhold til det viste 

adgangsgrundlag. De felter som er relevante på flere forskellige adgangsgrundlag deles. Det betyder at hvis 

man fx udfylder Karaktergennemsnit på Dansk gymnasial eksamen og skifter Adgangsgrundlag til IB vises 

det samme karaktergennemsnit. Hvis man i stedet skifter til Andet adgangsgrundlag kan man ikke se 

karaktergennemsnittet på ansøgningen og det vil blive slettet når man gemmer det nye adgangsgrundlag. 

Det er altså kun de synlige felter som gemmes på adgangsgrundlaget. 

Dansk gymnasial eksamen 

Hvis ansøgerens eksamensbevis er i eksamensdatabasen (stx, hf, htx, hhx fra og med 2004) indlæses det 

sammen med ansøgningen. Er beviset ikke i eksamensdatabasen skal 

karaktergennemsnit/eksamensgennemsnit indtastes manuelt. Alle eksamensbeviser i eksamensdatabasen 

med kvotient på 13-skalaen har automatisk fået omregnet karaktergennemsnittet til 7-trinsskalaen. Og det 

er kun 7-trinskvotienten som indlæses i esas. 

 

 

Adgangsgrundlag: Kommer fra KOT ansøgningen. Fx "Dansk gymnasial eksamen" 

Eksamenstype: Kommer fra KOT ansøgningen, kan være stx, hf, hhx, eux 1.del, eux, Færøsk gymnasial 

eksamen, Grønlandsk gymnasial eksamen, GIF 

Karaktergennemsnit: Fra KOT ansøgningen hvis stx, hf, htx, hhx fra og med 2004. Ellers udfyldes manuelt. 

Karaktergennemsnit er kvotienten som indberettes til KOT. Den kan være genberegnet for beviser fra og 

med maj 2022. 

Karaktergennemsnit genberegnet: Ja/Nej. Oplysningen kommer fra eksamensdatabasen 

Eksamensresultat: Gennemsnit fra eksamensdatabasen. Ikke genberegnet. Bruges til tjek af 

minimumskvotient på uddannelsen. 

Eksamensår: Kommer fra KOT ansøgningen 
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International Baccalaurete (IB) 

 

Adgangsgrundlag: Kommer fra KOT ansøgningen. "International Baccalaurete (IB)" 

Eksamenstype - beskrivelse: Fritekstfelt, udfyldes manuelt 

Karaktergennemsnit: Udfyldes manuelt med de omregnede point. Kvotient som indberettes til KOT. 

Eksamensresultat: Gennemsnit fra eksamensdatabasen. Ikke genberegnet. Bruges til tjek af 

minimumskvotient på uddannelsen. 

Eksamensår: Kommer fra KOT ansøgningen. 

Eksamensland: Kan udfyldes manuelt. 

Total points: Kommer fra KOT ansøgningen. 

Danskprøve: Kan udfyldes manuelt 

Danskprøve niveau: Kan udfyldes manuelt 

Danskprøve år: Kan udfyldes manuelt 

Udenlandsk eksamen 

 

Adgangsgrundlag: Kommer fra KOT ansøgningen. "Udenlandsk eksamen" 

Eksamenstype: Tekst fra optagelse.dk. 

Karaktergennemsnit: Udfyldes manuelt med de omregnet kvotient. Gennemsnit som indberettes til KOT. 

Eksamensår: Kommer fra KOT ansøgning 

Eksamensland: Kan udfyldes manuelt 

Danskprøve: Kan udfyldes manuelt 

Danskprøve niveau: Kan udfyldes manuelt 

Danskprøve år: Kan udfyldes manuelt 
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Erhvervsuddannelse (EUD) 

 

Adgangsgrundlag: Kommer fra KOT ansøgningen. "Erhvervsuddannelse (EUD)" 

Eksamenstype: Fritekstfelt 

Eksamensår: Kommer fra KOT ansøgningen 

Adgangseksamen for ingeniøruddannelser 

 

Adgangsgrundlag: Kommer fra KOT ansøgningen. "Adgangseksamen for ingeniøruddannelser" 

Eksamensår: Kommer fra KOT ansøgningen. 

Andet adgangsgrundlag 

 

Adgangsgrundlag: Kommer fra KOT ansøgningen. "Andet adgangsgrundlag" 

Eksamenstype - beskrivelse: Tekst indsættes fra KOT ansøgningen 

Eksamensår: Kommer fra KOT ansøgningen 

Ingen adgangsgivende eksamen 

 

Adgangsgrundlag: Kommer fra KOT ansøgningen hvis der er valgt "Jeg søger om optagelse med særlig 

tilladelse". "Ingen adgangsgivende eksamen" 

De øvrige adgangsgrundlag i værdilisten fx Folkeskole, Bachelor, Kandidat osv. er oprettet til Åben 

uddannelse, men kan benyttes på ordinær uddannelse hvis det ønskes. 

Supplerende kurser 

Kommer fra KOT ansøgningen hvis ansøgeren har markeret at være enten i gang eller tilmeldt et 

suppleringskursus.  
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Ansøgning 

 

Ansøgningssektionen består af følgende felter: 

Områdenummer: KOT områdenummer fra Områdenummeropsætningen  

Områdenummeropsætning: Den tilknyttede Områdenummeropsætning 

Ansøgningsopsætning: Ansøgningsopsætningen som ansøgningen er tilknyttet. 

Ansøgt dato: Signaturdato fra optagelse.dk. 

Kilde: Fx Optagelse.dk 

KOT ID: ID fra KOT ansøgningen 

Ansøgt dato: Signaturdato fra optagelse.dk 

Ansøgningstype: Med/Uden NemID 

Aktivitetsudbud: Aktivitetsudbudet den pågældende ansøgning er tilknyttet. Aktivitetsudbudet kommer fra 

områdenummeropsætningen. 

Ønsket studiestart: Ønsket studiestartsdato tages fra områdenummeropsætningen. Ved KOT 

områdenumre med både sommer- og vinterstart er studiestarten valgt ud fra om ansøger på KOT 

ansøgningen foretrækker vinterstart eller ej. 

Foretrækker vinter: Udfyldes med værdien fra KOT ansøgningen. 

Tildelt studiestart: Udfyldes ved at køre arbejdsprocessen ”Fordel på studiestart” eller udfyldes manuelt. 

Feltet skal være udfyldt for at ansøgeren kan oprettes på studieforløb. 

SU-startdato: Hvis udfyldt sendes denne dato til SU (US2000) i stedet for studiestartsdatoen 

Standby: Kommer fra optagelse.dk. Kan ændres manuelt. Hvis der er flueben i feltet oprettes der 

automatisk standby KOT grupper. Dvs. KOT gruppe + 50. Hvis fluebenet fjernes slettes standby KOT 

gruppen igen. 

Tilsagn: Kommer fra optagelse.dk. Kan ændres manuelt. Ansøgninger med flueben i feltet indberettes til 

KOT med rækkefølgenummer 0. 

Grønlandsk særordning: Kommer fra optagelse.dk. Kan ændres manuelt. Ansøgninger med flueben i feltet 

indberettes til KOT med rækkefølgenummer 0. 



 

30 
 

Ansøger 

 

Alle ansøgerfelterne på ansøgningen er en visning fra Ansøgervinduet og felterne kan kun redigeres på 

ansøgeren i Ansøgervinduet. Man kan komme til ansøgersiden ved at klikke på ansøgernavnet på 

ansøgningen. 

Indlæg, Opfølgninger og Noter 

Her er det muligt at se eller selv oprette Indlæg, Noter og Opfølgninger på ansøgningen. Visse 

systemhændelser oprettes automatisk som en opfølgning. 

 

 

Specialiseringer (ansøgninger) 

Er ansøgningen oprettet på en områdespecialisering vises det her. 
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Ved overførsel af en ansøgning til et studieforløb oprettes den studerende på aktivitetsudbudet for 

specialiseringen, hvis specialiseringen har ”Tildelt prioritet” 1. Har områdespecialiseringen en værdi i 

"AUDD kode" og/eller "Profil" feltet, sættes denne på studieforløbet ved overførsel. 

Sagsbehandling 

 

Alle bilag modtaget: Udfyldes manuelt. Er feltet udfyldt inaktiveres alle ansøgningshandlinger med typen 

”Specifikt bilag”. Ansøgningshandlingen ”Supplér ansøgning” inaktiveres IKKE da den er typen ”Bilag”. (NB 

nemStudie forbindelse) 

Eksamensbevis: Udfyldes manuelt, der kan vælges mellem "Ikke vurderet", "Mangler" og "Vedlagt". (NB 

nemStudie forbindelse) 

Efteroptag: Udfyldes manuelt. 

Frist for manglende dokumentation: Datofelt. Udfyldes manuelt. (NB nemStudie forbindelse oprettes for 

øvrige dokumentationsfelter hvis udfyldt) 

Motiveret ansøgning: Udfyldes manuelt, der kan vælges mellem "Ikke vurderet", "Mangler" og "Vedlagt". 

(NB nemStudie forbindelse) 

Dok. for uddannelse: Udfyldes manuelt, der kan vælges mellem "Ikke vurderet", "Mangler" og 

"Vedlagt".(NB nemStudie forbindelse) 

Dok. for erhvervserfaring: Udfyldes manuelt, der kan vælges mellem "Ikke vurderet", "Mangler" og 

"Vedlagt". (NB nemStudie forbindelse) 

Rykker sendt: Udfyldes manuelt. 

Adgangskrav opfyldt: Udfyldes manuelt. ". (NB nemStudie forbindelse) 

Tilmeldt gymnasiale fag: Kommer fra KOT ansøgningen hvis ansøgeren har markeret at være tilmeldt et 

suppleringskursus. 

Beståede fag godkendt: Udfyldes manuelt. 

Bemærkninger: Udfyldes manuelt. Fritekstfelt. (NB nemStudie forbindelse) 

Forhåndsoptaget: Udfyldes manuelt. 

Gymnasiale fag i gang: Kommer fra KOT ansøgningen hvis ansøgeren har markeret at være enten i gang 

med et suppleringskursus. 

Betinget optaget: Udfyldes manuelt. Hvis udfyldt vises øvrige felter: 

- Betingelser: Fritekstfelt. Udfyldes manuelt. 

- Opfølgningsdato: Udfyldes manuelt. Dato udløser notifikation til bruger. 

- Opfylder betingelser: Udfyldes manuelt når ansøger opfylder betingelserne. Slår notifikationen fra. 

Dok. for betinget optaget: Vises kun når "Betinget optag" er markeret. Sættes automatisk til mangler når 
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feltet "Betinget optag" markeres. Sættes automatisk til "Ikke vurderet" når ansøgningshandling er sat til 

udført. Der kan vælges mellem "Ikke vurderet", "Mangler" og "Vedlagt". (NB nemStudie forbindelse) 

Betingelser: (NB nemStudie forbindelse) 

Opfølgningsdato: (NB nemStudie forbindelse) 

Opfylder betingelser: (NB nemStudie forbindelse)  

Status 

 

Integrationsstatus: Ansøgningens status enten fra optagelse.dk eller fra esas. Vises kun hvis ansøgningen er 

indlæst fra optagelse.dk. Følgende statusser kan vises: 

 Under indlæsning – Vises mens ansøgningen indlæses. 

 Ny – Tildeles ansøgninger når de oprettes i esas 

 Bilag opdateret - Tildeles ansøgninger som enten har bilagsændringer, eller ændring fra   

eksamensdatabasen 

 Annulleret – Tildeles ansøgningen hvis den annulleres af ansøgeren på optagelse.dk 

 Ændret – Sættes ved genberegnede ansøgning, samt evt. andre ansøgningsændringer foretaget af 

optagelse.dk 

 Indlæsning fejlet – Oprettelsen af ansøgningen er fejlet 

 

Sagsbehandlingsstatus: Er default sat til "Ny". Øvrige statusser vælges manuelt. Følgende statusser kan 

vælges: 

 Ny - Tildeles ansøgninger når de oprettes i esas 

 Afventer – Manuel status 

 Diverse – Manuel status 

 Optagelsesprøve – Manuel status. Hvis denne status sættes, og der er oprettet en bedømmelsesrunde 

på områdeopsætningen, så oprettes der en bedømmelse automatisk. Hvis der er oprettet mere end én 

bedømmelsesrunde, skal bedømmelsen oprettes manuelt til de resterende bedømmelsesrunder. 

 Samtale – Manuel status 

 Klar til videre sagsbehandling – Manuel status 

 Færdigbehandlet – Skal være valgt hvis ansøgningen skal indberettes til KOT og/eller oprettes som 

studieforløb. Udfyldes automatisk når der vælges en Sagsbehandlingsafgørelse. 

 

Sagsbehandlingsafgørelse: Sættes manuelt. Der kan vælges mellem: 

 Ok – Sættes når ansøgninger er klar til indberetning. Kun ansøgninger med Ok kommer med i 

indberetningen til KOT (K17) 
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 Ikke-optagelsesberettiget – Sættes på ansøgninger som ikke opfylder adgangskravene. Medtages i 

annulleringsindberetningen til KOT (K18) 

 Annulleret - Sættes på ansøgninger som er annulleret. Ansøgninger med denne status sættes 

automatisk til Inaktiv. Medtages ikke i annulleringsindberetningen til KOT (K18). 

 Afslag – Benyttes ikke ved KOT optag. Er lavet til Åben uddannelse. Kan godt vælges på ordinære 

ansøgninger og medtages også i annulleringsindberetningen til KOT (K18). Fungerer på samme måde 

som ”Ikke-optagelsesberettiget”. 

Færdigbehandlet dato: Datofelt som skal udfyldes hvis Sagsbehandlingsstatus er "Færdigbehandlet". 

Datoen sættes automatisk til dagsdato hvis feltet er tomt og Sagsbehandlingsstatus "Færdigbehandlet" 

vælges (og gemmes). 

Optagelsesafgørelse: Feltet udfyldes automatisk ved indlæsning af KOT svar. Der er følgende muligheder 

Studieplads, Standby plads, Ikke-optaget. Hvis ansøgning fra KOT er optaget på en KOT-gruppe <60 sættes 

"Studieplads", hvis ansøgning er optaget på en KOT-gruppe >=60 sættes "Standbyplads". Er ansøgning i KOT 

svaret ikke optaget (clearet eller afvist) sættes "Ikke-optaget". 

Optagelsesstatus: Der er følgende muligheder Tilbagemeldt (dvs. ansøgning var i KOT-svarfilen), Tilbudt, 

Bekræftet, Ikke svaret, Nej tak, Optaget (NB nemStudie forbindelse) 

Optagelsesstatus dato: Udfyldes automatisk med dato for seneste ændring af optagelsesstatus 

Status dato: Kan sættes af systembruger/3. partssystemer 

Status ændret af: Systembrugeren som har ændret Status dato 

Tjek af adgangskrav på ansøgninger 

Arbejdsproces på ansøgninger (og områdenummeropsætninger) som tjekker ansøgningen i forhold til fag- 

og karakterkrav opsat på områdenummeropsætninger.  

 

Adgangsgrundlag opfyldt (Manuel): Manuelt felt. Bemærk at der er et tilsvarende fluebensfelt i 

sagsbehandlingssektionen. 

Adgangsgrundlag opfyldt (System): Ja/Nej. Opdateres automatisk hver gang processen afvikles. 

Adgangsgrundlag beskrivelse: Udfyldes med ikke-opfyldte krav 
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Dispensationer og merit 

 

Startmerit: Udfyldes automatisk hvis feltet "Beståede dele af videregående uddannelse" med et årstal i 

Bestået år” på KOT ansøgningen. Et evt. årstal kan ses i sektionen ” Videregående uddannelser”. Feltet kan 

også udfyldes manuelt. 

Obligatorisk merit: Fritekstfelt. Udfyldes manuelt. 

Baggrund for merit: Fritekstfelt. Udfyldes manuelt. 

Bemærkninger til merit: Fritekstfelt. Udfyldes manuelt. 

Erhvervserfaring: Kan bruges til at angive om ansøgeren har fået dispensation. 

Uddannelse: Kan bruges til at angive om ansøgeren har fået dispensation. 

Realkompetencevurdering: Vises kun hvis feltet ”Adgangskrav (RKV)” er markeret. Feltet indeholder et link 

til vurderingen når ansøgningen er gemt. Når man åbner vurderingen kan man udfylde 

Uddannelsesbaggrund og vurdering. 

 

 
 

Adgangskrav (RKV): Hvis man sætter flueben i feltet og gemmer oprettes en realkompetencevurdering. 

Tidligere fuldført kandidatuddannelse: Feltet udfyldes fra optagelse.dk hvis det er valgt på KOT 

ansøgningen. Kan også udfyldes manuelt i esas. 

Ansøgning og dispensation for kandidatregel: Udfyldes manuelt, der kan vælges mellem "Ikke vurderet", 

"Mangler" og "Vedlagt". (NB nemStudie forbindelse) 

Beståede dele af videregående uddannelse: Markeres automatisk hvis der findes en uddannelse i 

sektionen ”Videregående uddannelser” med et årstal i feltet ”Bestået år”. 

 

Kommunikation 



 

35 
 

 

Kommunikation med nemStudie er beskrevet i esas Brugervejledningen. 

IKV/RKV 

 

Ansøgning med særlig tilladelse: Kommer fra KOT ansøgningen hvis ansøger har markeret "Jeg søger om 

optagelse med særlig tilladelse" 

Tidligere særlig tilladelse: Kommer fra KOT ansøgningen hvis ansøger har markeret "Jeg har tidligere fået 

særlig tilladelse til denne uddannelse" 

Journalnummer: Kommer fra KOT ansøgningen. 

Dato for ansøgt IKV/RKV: Kommer fra KOT ansøgningen. 

 

Kvalifikationsvurdering 

Når ansøgningen oprettes kopieres alle Kvalifikationskriterier over fra områdenummeropsætningen med 0 

point, med mindre kriteriet er delt og der er givet point på samme kriterier på en anden ansøgning. Så vil 

antallet af point blive kopieret over. Et kriterie som er oprettet på en ansøgning kaldes et 

"Kvalifikationspoint", uanset om det har point eller ej. Når ansøgningen er oprettet med kvalifikationspoint 

kan man tildele point manuelt. Men man kan ikke manuelt oprette nye "Kvalifikationspoint" (kriterier). 

Point tildeles ved at udfylde Point-feltet. Det gemmes automatisk når man går ud af feltet.  
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Når man har udfyldt et point går der nogle sekunder, så kan man opdatere siden for at få opdateret 

”Kvalifikationspoint sum” feltet. Denne advarsel vises når sumtallet kan opdateres på ansøgningen. 

 

Det er alene visningen af sumtallet på ansøgningen som bliver opdateret. Man behøver ikke at opdatere 

ansøgningen før man er færdig med at tildele point, eller man kan helt undlade at opdatere vinduet. 

Pointene er gemt og visningen af sumtallet er opdateret næste gang man åbner ansøgningen. 

Hvis man vil fjerne et kvalifikationspoint (kriterie) fra en ansøgning kan det ikke gøres med slet-knappen 

som vises yderst til højre når man markerer et kvalifikationspoint. 

 

I stedet skal man trykke på Pilen yderst til højre så man åbner selve kvalifikationspointet og deaktivere det. 

 

International ansøgning 

 
Selvbetaler: Udfyldes manuelt 

Sprogtest: Udfyldes manuelt. 

ST1 Sendt: Datofelt. Udfyldes manuelt. ST står for "Sprogtest". 
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Opholdstilladelse: Ja/Nej. Feltet i udfyldes fra ansøgningen fra optagelse.dk. (Alle med dansk 

statsborgerskab har Nej i Opholdstilladelse)  

Opholdstilladelse type: Udfyldes manuelt. Fritekstfelt. (NB nemStudie forbindelse) 

Dok. For opholdstilladelse: Feltet vises hvis der er ”Ja” i Opholdstilladelse. Udfyldes manuelt, der kan 

vælges mellem "Ikke vurderet", "Mangler" og "Vedlagt". (NB nemStudie forbindelse) 

Scholarship: Udfyldes manuelt. 

Agent: Udfyldes manuelt. Fritekstfelt. 

Bemærkninger til sprogtest: Udfyldes manuelt. Fritekstfelt. 

Opholdstilladelse OK: Udfyldes manuelt. 

Tuition Fee betalt: Udfyldes manuelt. 

Bilag 

Her er link til alle bilag som er tilknyttet ansøgningen. Bilag kan være uploadet af ansøgeren på 

optagelse.dk, eksamensbevis fra eksamensdatabasen, samt manuelt uploadede bilag i esas. Man kan ikke 

uploade bilag direkte på bilagssektionen, man skal bruge upload-knappen i topmenuen. 

 

Hvis man åbner bilaget er der i venstre side felter med information om bilaget. Er der flere bilag tilknyttet 

ansøgningen kan man bladre mellem bilagene på piletasterne i øverste højre hjørne. 

 

Sidst hentet: Kan sættes af 3. parts systemer. Hvis et bilag har en dato i feltet vil det ikke udløse en 

notifikation på hændelsen ”Uafhentede bilag”. 

Læst: Udfyldes manuelt. 

Sendes ikke til fagperson: RKV-felt som benyttes til at bestemme, om bilaget skal sendes til fagpersonen, 

som skal vurdere ansøgningen. Markeres feltet med et flueben, sendes filen ikke til fagperson. Hvis dette er 

markeret vil det pågældende bilag ikke fremgå på fagpersonens vurderingsside. Som udgangspunkt er alle 

bilag på en RKV ansøgning synlige for fagpersonen. 

Bilagskategorier: Udfyldes manuelt. Der kan vælges mellem en eller flere af følgende kategorier 

Opholdstilladelse, Adgangsgrundlag, Grønlandsk særordning, Tilsagn, Dispensation, Motiveret ansøgning 

Upload Dato: Dato hvor bilaget er uploadet på optagelse.dk. 

Filstørrelse (MB): Størrelsen på bilaget 

Status: Kan være Aktiv, Annulleret eller Slettet 
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Bilag fra optagelse.dk kan ikke slettes i esas. Det skal gøres af ansøgeren på optagelse.dk hvor efter de 

automatisk slettes i esas. 

Når man arbejder med bilag kan det anbefales at åbne bilagsvisningen i et nyt vindue.  

KOT grupper 

 

Her tilføjes og fjernes KOT-grupper. Ved indlæsning af KOT-svaret udfyldes KOT-statuskode, 

Ventelistenummer og evt. KOT-bemærkning. KOT-statuskodefeltet kan redigeres. 

For at fjerne en KOT gruppe fra en ansøgning skal man ikke slette selve KOT gruppen, men KOT 

gruppetilmeldingen. KOT gruppetilmeldingen åbner man ved klikke et sted i det grå område på KOT 

gruppelinjen. Altså ikke på linket til KOT gruppen ”10 – Kvote 1”, men et sted ved siden af. 

På KOT gruppetilmeldingen trykker man på knappen Deaktiver øverst i menuen: 

 

Og på Deaktiver igen på bekræftelsen: 

 

Nu er KOT gruppetilmeldingen deaktiveret og man kan komme tilbage til ansøgningen ved at bruge 

knappen i menuen med seneste visninger: 

 

Vær opmærksom på at en eventuel tilhørende standby-gruppe ikke slettes samtidigt. Den skal også slettes 

med deaktivering. Hvis der findes en standby KOT gruppe uden oprindelig KOT gruppe vil den blive opdaget 

ved afvikling af KOT kontrollen. 
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Kandidatreglen gruppe 33 

Som beskrevet i KOT administrationsvejledningen afsnit 1.5 kan ansøgere, der er berørt af kandidatreglen, 

ikke tilbydes en standbyplads. I esas dannes automatisk tilhørende standby grupper (+50) og derfor dannes 

gruppe 83 også, selv om den ikke er gyldig, hvis der oprettes en gruppe 33. Standby grupper oprettes i esas 

for at kunne håndtere KOT svaret hvis de indeholder standby grupper. Standby grupperne sendes ikke fra 

esas. Hvis en ansøgning er markeret med Standby, sendes et X ud for indberetningsrækken i KOT 

indberetningen på fx gruppe 33. Så danner KOT to rækker i KOT svaret en for gruppe 33 og en for gruppe 

83. Det er derfor KOT som opretter gruppe 83 og esas skal kunne indlæse den. Men KOT systemet er lavet 

således at der ikke kan optages ansøgere på KOT gruppe 83. KOT svaret på gruppe 83 kan kun være 10 

(Afvist) eller 11 (Clearet). 

 

Videregående uddannelser 

 
Kommer fra optagelse.dk (felt 9). Er udfyldt hvis ansøger har svaret Ja til ”Er du optaget, eller har du været 

optaget på en videregående uddannelse?” på KOT ansøgningen. 

Alle fag 

 

Fag indlæses fra eksamensdatabasen sammen med KOT ansøgningen. Det gælder fag for fulde beviser, 

samt enkeltfag. Derudover kan fag oprettes manuelt ved tryk på +. Fagene som vises her findes under 

entiteten Enkeltfag. Ved manuel oprettelse åbnes dette vindue: 
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Der er ingen tvungne felter eller feltvalidering.  

For at arbejdsprocessen ”Tjek adgangskrav for ansøgning” kan virke er følgende vigtigt: 

- Kun navn og niveau er nødvendige at udfylde 

- Navn og niveau skal skrives nøjagtigt som de står på enkeltfagsopsætningen (case sensitive) 

- Findes faget ikke i forvejen som Fag og/eller Enkeltfagsopsætning skal dette oprettes 

Bedømmelser 

Her vises bedømmelser oprettet på ansøgningen. 

 

Gymnasiale fagkrav 

Her vises eventuelle fagkrav som er oprettet på områdenummeropsætningen. 

  

Gymnasiale karakterkrav 

Her vises eventuelle karakterkrav som er oprettet på områdenummeropsætningen. 
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Bemærk at Fag- og karakterkrav kan slettes og fagkrav kan oprettes individuelt på de enkelte ansøgninger, 

men hvis man opretter et nyt fag- eller karakterkrav direkte på en ansøgning oprettes det også på 

områdenummeropsætningen. Det anbefales kun at ændre fag- og karakterkrav på 

områdenummeropsætningen. 

Kvote 2 

Her er samlet KOT ansøgningens kvote 2 felter (felt 11-15 på KOT ansøgningen). 

Prøver udover adgangsgivende uddannelse 

 

Erhvervserfaring, -praktik og militærtjenste 

 

Andre aktiviteter efter det 15. fyldte år 

 

Højskoleophold, dagskole m.m. 

 

Udlandsophold 
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Ikke gymnasiale eksamener 

 

Kommer fra KOT ansøgningen 

Integrationsfelter 

Felter som frit kan benyttes. Pt. bruges de ved oprettelse af ansøgninger fra SIS, hvor teksten fra 

bemærkningsfelterne i SIS indsættes her. Entiteten er ikke tænkt til permanent at skulle vises på 

ansøgningen, så undgå at opbygge fremtidige arbejdsprocesser op omkring felterne, med mindre det er 

aftalt at felterne bibeholdes. 

 

Bundlinje i ansøgningsvinduet 

 

Oprettet: Dato og klokkeslæt for hvornår ansøgningen er oprettet i esas 

Oprettet af: Brugernavn 

Ændret: Dato og klokkeslæt for hvornår ansøgningen senest er ændret i esas 

Ændret af: Brugernavn 

Logning af ansøgning 

På en ansøgning i menupunktet ”Oversigt over overvågning” logges alle ændringer på ansøgningen. 
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Masseredigering 
Det er muligt at opdatere et eller flere felter på en række poster samtidigt. Vælg et antal poster direkte på 

entiteten eller gennem en avanceret søgning. Tryk på knappen "Rediger" som vises når posterne er valgt. 

 

Herefter kan entitetens felter masseopdateres.  

Fx på ansøgninger kan man sætte et flueben i et felt og trykke på skift: 

 
 

Herefter er værdien sat på alle ansøgninger som var valgt.  

Bemærk dette: 

 Værdierne opdateres så snart der trykkes på Skift. Der er ingen advarsel eller oversigt over hvor mange 

poster der opdateres 

 Eventuelle eksisterende værdier i felterne overskrives 

 Man kan godt sætte et flueben, men man kan ikke fjerne et flueben. 

 Man kan ændre et tekstfelt, men man kan ikke tømme et tekstfelt med mindre ”tom” er en værdi som 

kan vælges i en værdiliste. 

 Der kommer ingen efterfølgende status over hvilke eller hvor mange poster der er blevet opdateret 

 Er der felter som af en eller anden grund ikke bliver opdateret kommer der ingen information om dette 
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 Vær særlig opmærksom på felter med værdiliste  . Hvis man vælger en værdi i feltet i 

masseredigering og fjerner den igen slettes værdien i feltet på de valgte poster når man trykker ”Skift”. 

Hvis man har udfyldt en værdi i et værdilistefelt som ikke skulle ændres, skal man trykke Annuller. 

 

Så vær forsigtig ved brug af masseredigering.  

Massetilknytning af KOT grupper 
Man kan tildele en eller flere KOT grupper på mange ansøgninger samtidigt. På både ansøgningsvisningen 

og under Masseredigering er der en knap som hedder ”Massetilknyt KOT-grupper”.  

I ansøgningsvisningen markeres de ansøgninger som skal have en bestemt KOT gruppe. I menuen vælges 

”Massetilknyt KOT-grupper”.  

 

Så vises følgende billede hvor man selv udfylder KOT grupperne. Er der flere KOT grupper skal de adskilles 

med et komma som viser her: 

 

KOT grupperne skal være oprettet på områdenummeropsætningen. Tryk herefter på ”Gem og luk”. KOT 

grupperne bliver nu sat på ansøgningerne. 

Det samme kan gøres fra Masseredigering hvor der er bedre muligheder for at fremsøge de specifikke 

ansøgninger. Knappen til ”Massetilknytning af KOT grupper” er lidt svær at få øje på, men er markeret med 

en rød cirkel på billedet her øverst i menulinjen: 
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En KOT gruppe tildeles ikke flere gange, selv om ansøgningen er med i en massetilknytning med en KOT 

gruppe som i forvejen er oprettet på ansøgningen. 

Hvis ikke KOT gruppen var oprettet på områdenummeropsætningen bliver der skrevet en exception for 

hver ansøgning på områdenummeropsætningen:  

 

og på ansøgningen: 

 

Specifikt for læreruddannelserne 
Da læreruddannelserne har specielle regler for KOT gruppetildeling skal KOT grupper ikke automatisk 

sættes på læreransøgninger. I stedet benyttes ”Massetilknyt KOT-grupper” hvor alle læreransøgningerne 

fremsøges og tildeles KOT gruppen. Et eksempel på en avanceret søgning som finder alle læreransøgninger 

på en ansøgningsopsætning der skal have KOT gruppe 10 vises her: 

 

Eksporter til Excel 
En anden måde at masseopdatere er ved at eksportere til Excel og rette data i arket, og importere det 

tilbage igen. 
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Når man eksporterer posterne ligger der i de tre skjulte kolonner A, B og C et tidsstempel hver posts 

seneste ændring. Hvis posten eller relaterede poster opdateres i esas i perioden fra eksporten er lavet til 

data importeres igen vil importen af de pågældende poster fejle. 

Tjek adgangskrav for tilknyttede ansøgninger 
Arbejdsproces som tjekker ansøgningerne op i mod fag- og karakterkrav angivet på 

områdenummeropsætningen. 

 

Under Baggrundsprocesser på områdenummeropsætningen kan man se om jobbet er kørt færdigt. 

 

På ansøgningen i Oversigt over overvågningen står der hvis der er gymnasiale fag på ansøgningen som ikke 

er oprettet som Fag eller Enkeltfagsopsætning 

 

I dette tilfælde drejer det sig om fag med – i niveau som alle skal oprettes i enkeltfagsopsætningen. Det 

gælder fx disse fag: 

 Studieretningsprojekt – 

 Naturvidenskabelig faggruppe – 

 Større skriftlig opgave - 
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 Kultur- og samfundsfaggruppe – 

 Almen sprogforståelse – 

 Naturvidenskabeligt grundforløb – 

 

Når arbejdsprocessen er kørt færdig vil ansøgninger som opfylder kravene få et Ja i feltet ”Adgangsgrundlag 

opfyldt (system)”, eller en beskrivelse i feltet ”Adgangsgrundlag beskrivelse”. 

 

Fagligt krav 

Har man et fag på et bestemt niveau så opfyldes det faglige krav for samme fag på et lavere niveau. Er det 

faglige krav fx Dansk B er adgangsgrundlaget også opfyldt med Dansk A. Ved faglige krav kigger 

arbejdsprocessen ikke på fagenes karakter. 

Karakterkrav 

Et karakterkrav er opfyldt hvis man har faget på samme niveau og ansøgerens laveste karakter på faget er 

lig med eller større end karakterkravet. Har man faget på et højere niveau er kravet ikke opfyldt. Er 

karakterkravet fx Dansk B 02 og har ansøgeren Dansk A 12 markeres kravet ikke som opfyldt af 

arbejdsprocessen. 

Fordel på studiestart 
På områdenummeropsætningen i menuen under ”Kør arbejdsproces” kan man vælge arbejdsprocessen 

"Fordel ansøgninger”. 

 

Status på arbejdsprocessen kan ses under jobprocesser 
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Der oprettes automatisk et indlæg på områdenummeropsætningen når jobbet er kørt færdigt. Der er dog 

ingen oplysning om hvor mange der er fordelt, eller for den sags skyld om nogen er fordelt. 

 

"Fordel ansøgninger" tildeler studiestart og opdaterer Optagelsesstatus til ”Tildelt” på de valgte 

ansøgninger hvis de har Optagelsesstatus ”Tilbagemeldt” og ”Studieplads” i Optagelsesafgørelse. Er der 

ansøgninger som i en tidligere fordeling har fået status ”Tilbudt” og har en Tilbudt studiestart så ryddes 

studiestarten og de medtages i fordelingen på ny. Ansøgninger med Optagelsesafgørelse ”Standbyplads” 

får Optagelsesstatus ”Tilbudt”, men får ikke tildelt en studiestartsdato. 

Hvis antallet af ansøgninger overstiger værdien i det samlede antal pladser (Sommer+Vinter) på 

områdenummeropsætningen kommer der en advarsel om at kun X antal ansøgninger bliver fordelt. 

Fordelingen foregår således: 

 Hvis et KOT områdenummer kun har sommer- eller vinterstart sættes Ønsket studiestart som Tildelt 

studiestart. 

 Hvis et KOT områdenummer både har sommer- og vinterstart sker fordelingen ud fra ansøgerens valg 

om de foretrækker vinterstart eller ej, samt antallet af pladser angivet på studiestarterne på 

områdenummeropsætningen. Hvis der er flere ansøgere som ønsker sommerstart end der er ledige 

pladser fordeles således: 

 Først sættes ansøgere som foretrækker vinter på vinterstarten 

 Derefter sorteres ansøgere tilfældigt og der fyldes op på sommerstarten 

 De ansøgere som er tilbage sættes på vinterstudiestarten 

Hvis der efter fordelingen er ansøgninger tilbage, der ikke er blevet fordelt kan de fremsøges med en 

avanceret søgning hvor "Tildelt studiestart" ikke indeholder data. 

Man kan også tildele studiestart manuelt direkte på ansøgningen, eller med masseredigering på 

ansøgningslistevisningen. Det er her muligt at overtegne det angivne antal pladser. 

Arbejdsprocessen ”Fordel ansøgninger” ser ikke på områdespecialiseringer. Der fordeles hun på 

områdenummeropsætningens studiestart og tilhørende dimensionering. 

KOT-kontrol 
Før de to indberetninger hhv. indberetningen (K17) og annulleringsindberetning (K18) bestilles i esas skal 

man køre en KOT-kontrol. Knappen til KOT-kontrol ligger i øverste menu på ansøgningsopsætningen, samt 

direkte på ansøgningerne. Men ikke på områdenummeropsætningerne. Knappen hedder "Kør regeltjek". 

KOT-kontrollen tjekker alle ansøgninger som er oprettet på ansøgningsopsætningen. Man kan også lave 

KOT-kontrol på den enkelte ansøgning, ved på ansøgningen at trykke på knappen "Kør regeltjek". 
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Når man trykker på knappen " Kør regeltjek" går KOT-kontrollen i gang: 

 

 

 

Der tjekkes følgende på ansøgningerne: 

- Manglende CPR-nummer 

- Kvotient skal være mellem 2,0 og 13,7 

- Karaktergennemsnit skal være udfyldt hvis KOT gruppe er mellem 10-19 

- Ansøgning må ikke både være i KOT gruppe 10-29 og 30-59 

- Minimumskvotient ikke overholdt 

- Inkonsistente standby-grupper dvs. at KOT gruppe og Standby-gruppe ikke matcher 

- Manglende KOT gruppe 

- Læreruddannelsen - Kvote 1 uden kvotient over 7,0 

- Læreruddannelsen - Kvote 2 med kvotient over 6.9 

 

Når KOT-kontrol vises eventuelle fejl i en gul advarselsbjælke på ansøgningerne. (Er der mere end tre linjer 

skal man scrolle.) 

 

 
 

Og som link på selve Ansøgningsopsætningen.  

 
 

Klik på gittervisningen i øverste højre hjørne af feltet med KOT-kontrolfejl for at åbne en liste med 

ansøgningerne. Skift visning til ”Ansøgninger med KOT-Kontrolfejl”. 
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Man kan nu se og filtrere ansøgningerne med KOT-kontrolfejl på KOT områdenummer. 

 

 
 

KOT kontrollen kan køres når som helt og det anbefales at gøre det løbende under hele 

optagelsesperioden. KOT kontrollen køres også automatisk når man danner en KOT indberetningsfil og en 

ansøgningsopsætning hvor der er ansøgninger med fejl i KOT kontrollen kan ikke få dannet en KOT 

indberetningsfil.  

 

Færdigbehandling af ansøgninger 
For at en ansøgning er færdigbehandlet og klar til indberetning skal følgende være opfyldt: 

- KOT-kontrollen skal være kørt uden fejl* 

- Sagsbehandlingsafgørelse skal være "Ok" 

- Sagsbehandlingsstatus er sat til "Færdigbehandlet" 

*Fejl i KOT kontrollen er i sig selv ikke blokkerende for at indberetningen kan afsendes. Så har man fx en aftale med KOT om at 

ansøgere både skal vurderes i gruppe 10 og 34, eller ønsker at registrere ikke-gymnasiale udenlandske adgangsgrundlag som 

Udenlandsk adgangsgrundlag, kan fejlbeskeden i KOT-kontrollen ignoreres.  

Indberetning til KOT 
Når ansøgningerne er klar til indberetning skal man trykke på knappen "KOT indberetning", for at åbne 

vinduet som laver indberetningsfilen. 
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Man kan danne en fil for alle eller kun for et enkelt KOT områdenummer, men det er kun den med ”Alle” 

som må sendes til KOT. 

 

Alle ansøgninger skal være færdigbehandlet på Ansøgningsopsætningen før man kan danne en 

indberetningsfil. Hvis ikke alle ansøgninger er Færdigbehandlet kommer denne besked: 

 

  
Hvis man vil se hvilke ansøgninger der er med i en indberetning inden alle ansøgninger er færdigbehandlet 

kan det gøres med en avanceret søgning. 

 

For K17 og K18 gælder det at når alle ansøgninger er markeret som færdigbehandlet vil der stadig være tjek 

på de ting som skulle have været fundet og rettet i KOT kontrollen. 

 

 
 

Hvis alt er Ok danner jobbet en indberetningsfil som navngives med institutionsnummer, et løbenummer 

og indberetningskoden som filendelse. Fx 21941701.K17. Indberetningsrækkefølgen (ventelistenummeret) 

dannes først når filen køres og man kan kun se indberetningsrækkefølgen i indberetningsfilen. Man kan 

danne alle de indberetningsfiler man vil. Der bliver ikke gemt noget i esas. 

 

Når man har dannet den/de endelige indberetningsfiler skal de manuelt overføres til filkassen som KOT har 

oprettet til hver institution. 

 

Neden for et udsnit af en K17 indberetningsfil. Det er en tekstfil som skal åbnes med Notepad. 

 

 
Læs mere om indberetningsformatet i KOT administrationsvejledningen. 

 

Man kan åbne filen i Excel hvis man vil sortere eller filtrere i den for at kontrollere og rette den. NB! 

Eventuelle rettelser KUN i K19, K20 eller K21. Filen skal overføres til KOT som den ser ud når esas har 

dannet den, altså som en semikolon separeret tekstfil er ender på ”.K17”, ”K18”, ”K19”, ”K20” eller ”K21”.  
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Der er flere måder man kan åbne filen på i Excel, men afhængigt af ens egen Windowsopsætning er den 

hurtigst måde at tilføje filendelsen ”.csv” til navnet så den fx hedder ”63040101.K20.csv”. Herefter kan filen 

åbnes og gemmes i Excel. Efterfølgende ændres navnet tilbage til ”63040101.K20”. 

 

K17 – Indberetning 

Der kan kun dannes K17 og K18 filer for ansøgninger hvis ansøgningsopsætningen har markering i feltet 

”optagelse.dk”. 

 

K18 – Afmelding 

Der kan kun dannes K17 og K18 filer for ansøgninger hvis ansøgningsopsætningen har markering i feltet 

”optagelse.dk”. 

 

K19 – 2. runde optag 

Indeholder alle ansøgninger der har optagelsesstatus ”Optaget” eller ”Bekræftet” og ikke er oprettet fra 

optagelse.dk. Det er også et krav at Statsborgerskab er udfyldt på ansøgerne. 

 

For K19 og K20 skal Eksamenstype være udfyldt ved Gymnasialt adgangsgrundlag.  

 

Følgende koder er udmeldt fra KOT i 2021 som skal indsættes i indberetningsfilen. Koderne indsættes 

automatisk i esas.  

 

 

I esas benyttes kode 10 ikke. Alle med en IB får kode 5. Hvis en ansøgning har et adgangsgrundlag eller 

eksamenstype som ikke er gyldigt får ansøgningen kode 0. Her er et eksempel fra en K19/K20 fil med 

koderne yderst til højre. 

 

 
En indberetning kan ikke sendes til KOT hvis der er rækker med kode 0. Så inden filen sendes skal den 

tjekkes. Er er rækker med kode 0 skal adgangsgrundlaget enten ændres på ansøgningen i esas og der skal 

dannes en ny fil, eller koden skal rettes direkte i tekstfilen inden den afleveres til KOT. 

 

Periodeafgrænsningen på K19/K20/K21 kigger på om feltet "Optagelsesstatus dato" på ansøgningen er 

inden for perioden. 
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K20 – Vinteroptag 

K20 virker som K19, så se ovenfor. 

K21  - Nej-tak 

Indeholder alle ansøgninger der har et KOT-svar svarende til optaget (01-09) og har status = ”Tilbudt 

studieplads” (og KOT gruppe < 60) og som ikke er overført til studieforløb. Dvs. Optagelsesstatus forskellig 

fra ”Optaget”. Periodeafgrænsningen på K19/K20/K21 kigger på om feltet "Optagelsesstatus dato" på 

ansøgningen er inden for perioden. 

 

K22 – Genberegnede afviste ansøgere  

Findes ikke som filtype endnu. I 2022 skal eventuelle genberegnede ansøgere indberettes manuelt fra 
formularen som kan hentes og uploades på KOT.dk. 

Indlæsning af KOT-svar 

Når KOT-svarfilen ligger klar i Filkassen skal man trykke på knappen KOT indlæsning i kontekstmenuen på 
Ansøgningsopsætningen. Herefter vises et vindue, hvor man kan trække tilbagemeldingsfilen over, så den 
uploades i esas. Efter filen er uploadet starter indlæsningen af KOT-svarene automatisk. 

 

Der indlæses KOT statuskode og KOT bemærkning som vises ud for KOT-grupperne på de enkelte 
ansøgninger. Når KOT-tilbagemeldingen er indlæst og opdateret på alle ansøgninger kan der tilbydes plads 
til de optagne ansøgere. Der kan komme følgende statuskoder fra KOT: 

KOT statuskode KOT bemærkning 

01-09 Optaget 

10 Ikke optaget 

11-12 Clearet 

20-29 Annulleret indberetning 

 

Traditionelt benytter KOT kun 03, 10 og 11. Og evt. 20 i de sjældne tilfælde hvor en ansøgning er annulleret 

af KOT. 

Overfør til studieforløb 
Arbejdsprocessen ”Overfør Ansøger og Ansøgning” opretter ansøger som Person med et studieforløb. 

Processen kan vælges på ansøgningslistevisningen, eller fra Avanceret søgning, hvis en eller flere 

ansøgninger er valgt. 

For at processen kan køres skal følgende være på plads: 
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- Sagsbehandlingsafgørelse skal være "Ok" 

- Sagsbehandlingsstatus sat til "Færdigbehandlet" 

- Tildelt studiestart skal være udfyldt 

- Optagelsesstatus skal være ”Bekræftet” 

 

Status for afvikling af jobbet kan ses under baggrundsprocesser på de enkelte ansøgninger. 

 

Fortrudt Optaget 
Her beskrives tilfældet hvor en ansøger har bekræftet, er blevet optaget og overført til studieforløb, men 

efterfølgende har fortrudt.  

I den situation skal man ændre optagelsesstatus fra Optaget til Nej tak. Og på studieforløbet skal man 

vælge Afgangsårsag ”Ikke påbegyndt”. Studieforløbet afbrydes ikke automatisk når optagelsesstatus 

ændres til Nej tak. Vær opmærksom på at studieforløbet er aktivt frem til studiestartsdatoen, hvor det 

automatisk vil blive afbrudt.  

Hvis der opstår en situation hvor en ansøger er optaget og inden studiestartsdatoen fortryder og afbrydes, 

og i stedet skal optages på en anden uddannelse på samme juridiske institution, kan det ikke gøres så 

længe det afbrudte studieforløb er aktivt. Man kan ikke have to aktive studieforløb på ordinær uddannelse. 

I det tilfælde skal en institutionsspecialist ændre studiestartsdatoen på det afbrudte studieforløb til 

dagsdato. Derefter kan ansøgeren optages på den anden uddannelse. 

Oprettelse af opfølgninger 
Optagelseshændelser der opretter en opfølgning i esas er følgende: 

Exceptions 

 Ansøger KOT-CPR nummer findes i forvejen.  

 Ansøgning blev ikke overført til et studieforløb.  

 Fejl i forbindelse af automatisk oprettelse af hele studieforløbet.  

 Fejl ved indlæsning af TBM-fil fra KOT.  

 Fejl ved indlæsning fra optagelse.dk.  

 Indlæsning af ansøgninger: Optagelse.dk nede.  
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 Fejl i forbindelse af automatisk oprettelse af hele studieforløbet.  

 Der skete en uventet fejl for entiteten esas_ansoegning.  

Notifikationer 

 Ansøgning eller relateret poster opdateret - Der er sket opdateringer på ansøgningen.  

 Indlæsning af ansøgninger fra optagelse.dk - Manuelt planlagt indlæsning af ansøgninger fra 

optagelse.dk 

 Kø job fejlet - Kø job fejlet alle genforsøg, genforsøges ikke mere. Automatisk i abonnement. 

 Uafhentede bilag - Oprettes ud fra bilagets oprettelsesdato minus antal dage i ISV konfigurationen og 

udsendes ud fra antallet af dage angivet i ”Udsend notifikation” i ISV konfigurationen. Hvis feltet 

”Senest hentet” på bilaget er udfyldt udsendes ingen notifikation. Automatisk i abonnement. 

 Person med navne- og adressebeskyttelse - Opdatering fra CPR hvor en person får navne- og 

adressebeskyttelse 

Exceptions er en entitet, mens notifikationer er hændelsesbeskeder som vises hvis man har et 

abonnement. Se mere om opfølgninger i esas brugervejledningen. 

Systemvisninger på entiteten Ansøgninger 
 Adgangskrav ikke opfyldt v. systemtjek – Resultatet af jobprocessen Tjek af adgangskrav 

 Aktive Ansøgninger 

 Ansøgninger - ikke færdigbehandlede 

 Ansøgninger med KOT- Kontrolfejl 

 Betinget optag - opfølgningsdato overskredet 

 Inaktive Ansøgninger 

 Sagsbehandlingsgrundlag ændret efter færdigbehandling – Vises hvis et bilag tilføjes/slettes, et fag 

tilføjes/slettes eller eksamensresultat eller karaktergennemsnit ændres efter færdigbehandlingsdatoen 

på en ansøgning 

 

Samlet oversigt over ansøgningsstatusser 
På ansøgninger i esas er der en række status- og afgørelsesfelter med forskellige værdier. 

Integrationsstatus 
 Under indlæsning 

 Indlæsning fejlet 

 Ny 

 Opdateret 

 Bilag opdateret 

 Annulleret 

Sagsbehandlingsstatus 
 Ny 

 Afventer 

 Diverse 

 Optagelsesprøve 

 Samtale 

 Klar til videre sagsbehandling 

 Færdigbehandlet 
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Sagsbehandlingsafgørelse 

Ok 

Ikke optagelsesberettiget 

Annulleret 

Afslag 

Optagelsesafgørelse 
 Studieplads 

 Standbyplads 

 Ikke optaget 

Optagelsesstatus 

Tilbagemeldt 

Tilbudt 

Bekræftet 

Ikke svaret 

Nej tak 

Optaget 

Integrationsstatus er status i forhold til afhentningen fra optagelse.dk. Den opdateres automatisk. 

Sagbehandlingsstatus-og afgørelse sættes manuelt under sagsbehandlingen. 

Optagelsesafgørelse sættes automatisk ved indlæsning af KOT svarfilen. 

Optagelsesstatus sættes delvist automatisk ved indlæsning af KOT svarfilen, samt evt. af andet 3. parts 

system og manuelt. 

For at en ansøgning er klar til indberetning til KOT skal Sagsbehandlingsstatus være "Færdigbehandlet" 

og Sagsbehandlingsafgørelse være "Ok". 

Eksempler på søgning i esas 
Global søgning 

Søger i mange entiteter. 

    

 
Entitetssøgning 

Søger på den entitet man er på fx Ansøgninger. Der søges Ansøgernavn og CPR-nummer.  
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Hvis man vil søge i en af de øvrige kolonner, fx Navn, kan man trykke på tragten i højre side og derefter 

søge direkte på kolonnen. 

 

Avanceret søgning 

Vælg tragten i øverste højre hjørne for at åbne avanceret søgning. 

 

Tryk på Resultater for at udføre søgningen. Tryk på "Gem" for at gemme Søgningen, så den findes under 

"Gemte søgninger". Tryk på "Rediger kolonner" for at tilføje kolonner i visningen. 

Eksempel på avanceret søgning 

Eksempel på Avanceret søgning hvor der fremsøges ansøgninger med KOT gruppe 10 som ikke har et 

gymnasialt adgangsgrundlag.  

Her tages udgangspunkt i entiteten "KOT-gruppe-tilmeldinger". 
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Gemte visninger findes under den entitet de tager udgangspunkt i. For fx at finde gemte visninger som er 

oprettet på entiteten KOT-gruppe-tilmeldinger skal vælge " KOT-gruppe-tilmeldinger" i "Søg efter" og 

derefter "Gemte visninger" 

 

Denne søgning er gemt som "Forkert KOT gruppe”. 

 


