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Med denne gennemgang af materiale om uddannelsesstrukturer ønsker vi, at skabe overblik for dem 
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Brugervejledningen 
https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Brugervejledning 

Brugervejledning (version 2) er på 355 sider og dækker funktionaliteten i esas version 1.1. 

Brugervejledningen i esas er bygget op som et opslagsværk for de studieadministrative medarbejdere og 
institutionsspecialisterne. Den består af en introduktion til generel navigation og menuer i esas, samt en 
vejledning i de enkelte funktionaliteter.  

Kapitel 5 (side 91-110); Administration af uddannelser indledes med afsnit om Uddannelsesaktivitet (5.1) 
og Bekendtgørelse (5.2) Herefter følger afsnittet om Uddannelsesstrukturer (5.3 på side 97-100) 

Uddannelsesstruktur (side 91) 
esas opbygges med bekendtgørelser, som oprettes og vedligeholdes af SIU.  

Under bekendtgørelsen oprettes uddannelsesaktiviteter, som er ”paraply” for tilhørende 
uddannelsesstrukturer. Uddannelsesaktiviteten indeholder elementer, der er nødvendige for at opsætte 
en uddannelsesstruktur og indskrive studerende, eksempelvis antal semestre, antal ECTS point. 

Uddannelsesstruktur Ordinær Uddannelse (side 97) 
Uddannelsesstruktur indeholder semestre og fag på uddannelsestyper, der er OU (Ordinær 
Uddannelse).  

Uddannelsesstruktur anvendes til at definere det overordnede indhold på en uddannelse, og er fra 
starten af opbygget af esas med det antal semestre, som udbydes på uddannelsen. Eksempelvis 1. 
semester, 2. semester, 3. semester mv. Disse kan du ikke slette, men teksten kan redigeres. 

Det er i uddannelsesstrukturen (strukturelle uddannelseselementer = SUE) at institutionsspecialisten 
opretter den aktuelle struktur. 

Ved top-op uddannelser skal der oprettes en separat uddannelsesstruktur.  

Uddannelsesstruktur andre uddannelsestyper end OU (side 97) 
Uddannelsesstruktur er oprettet fra centralt hold. Det er også muligt for institutionsspecialister at lave 
egen lokale uddannelsesstruktur.  

Indhold på uddannelsesstruktur OU (side 98) 
Uddannelsesstrukturen er bl.a. bygget op med information om navn på uddannelsen, der skal angives 
start og slutdato samt angive tidsfrister for periodens start, samt Uddannelsestype (OU), og 
uddannelsesaktivitet, samt evt. studieretning/specialisering. 

De strukturelle uddannelseselementer udstiller ”semesterholderen” fra esas (1. semester, 2. semester, 
mv), samt de fag der er konverteret fra SIS til esas. Under de strukturelle uddannelseselementer er det 
også muligt at tilføje eventuelle mangler – læs 6.2. 

Valgfagsgrupperinger giver et overblik over de valgfag der udbydes på uddannelsen – læs 6.2.2 

Uddannelsesaktivitet oplyser samlet ECTS, samt ECTS loft for praktik og teori og aktivitetsgruppekoden 
og gældende bekendtgørelse. 

https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Brugervejledning


3 
 

AUDD-koder. Aktuelle AUDD-koder for uddannelsen ses her. AUDD-koder oprettes af esas på forhånd – 
læs 5.8. 

Aktivitetsudbud giver overblik over den juridiske institutionens udbud af uddannelsen, der evt. udbydes 
på flere matrikler – læs 5.4. 

Visuelt overblik. I bunden af billedet er det muligt at se strukturdesigneren, som giver et visuelt overblik 
over uddannelsesstrukturen med de tilkyttede SUE’er – læs 5.5. 

Introduktion til uddannelseselementer 
https://goto.netcompany.com/cases/GTO659/UDFMUFMNS/esasimplementeringsmateriale/Introduktion%
20til%20uddannelseselementer.pdf 

Dokumentet har til formål at introducere brugeren til esas’ uddannelseselementer og deres indbyrdes 
relationer. Introduktionen indeholder en kort præsentation af elementer som SUE, PUE, GUE, dannelse af 
hold samt bedømmelse(srunder). 

9 siders dokument der beskriver og illustrerer SUE, PUE og GUE og deres indbyrdes afhængigheder. Der er 
tre skærmvisninger fra esas hvor centrale informationer og SUE, PUE og GUE er vist. 

Præsentation af esas; uddannelsesstrukturer  
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-
esas-1 (01.55-12:45) 

SIU ved Niels Kølle præsenterede den 20. august 202 esas-løsningen med fokus på uddannelsesstrukturer. 
Det indledes med en forklaring på opbygningen af Uddannelsesstrukturer i esas (ca. 10 minutter) 

 Uddannelsesaktivitet 

 Aktivitetsudbud 

 Uddannelsesstruktur 

Derudover forklares  

 Specialiseringer, Profiler og Valgfag 

Efterfølgende demonstreres dette i esas (ca. 1 time og 15 minutter). 

Præsentation af esas; studieadministration og optag  
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-
esas-1  (02:37 - 09:27) 

SIU ved Niels Kølle præsenterede den 2. september 2020 esas-løsningen med fokus på studieadministration 
og optag. Det indledes med en forklaring på opbygningen af Uddannelsesstrukturer i esas med paralleller til 
SIS (ca. 7 minutter) 

 Uddannelsesaktivitet 

 Aktivitetsudbud 

 Uddannelsesstruktur 

 Specialiseringer, Profiler og Valgfag 

https://goto.netcompany.com/cases/GTO659/UDFMUFMNS/esasimplementeringsmateriale/Introduktion%20til%20uddannelseselementer.pdf
https://goto.netcompany.com/cases/GTO659/UDFMUFMNS/esasimplementeringsmateriale/Introduktion%20til%20uddannelseselementer.pdf
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-esas-1
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-esas-1
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-esas-1
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-esas-1
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Efterfølgende demonstreres dette i esas (ca. 1 time og 20 minutter). 

Præsentation af esas; Åben uddannelse  
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-
esas-1 (02:12-08:20) 

SIU ved Niels Kølle præsenterede den 3. september 2020 esas-løsningen med fokus på Åben uddannelse. 
Det indledes med en forklaring på opbygningen af Uddannelsesstrukturer i esas med paralleller til SIS (ca. 6 
minutter) 

 Uddannelsesaktivitet 

 Aktivitetsudbud 

 Uddannelsesstruktur 

 Valgfag 

Efterfølgende demonstreres dette i esas. (ca. 1 time og 20 minutter) 

Præsentation af uddannelsesstrukturer 
https://confluence.umit.dk/pages/viewpage.action?pageId=12813367  

SIU ved Niels Kølle præsenterede den 13. februar 2020 uddannelsesstrukturer (ca. 13 minutter)  

 Aktivitetsudbud 

 Uddannelsesstruktur 

 Aktivitetsudbud 

Herunder orienteres omkring valgfagsblok, praktik, AUDD koder og samlæsninger.  

Tekniske gennemgange af uddannelsesstrukturer 
https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Teknisk+workshop+-+video 

Teknisk Workshop 2020-03-09 (09).mp4 

https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Teknisk+vejledning+-+video 

Uddannelsesstruktur og lokale integrationer 2020-02-13.mp4 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-esas-1
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/projekt-esas/om-esas-1
https://confluence.umit.dk/pages/viewpage.action?pageId=12813367
https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Teknisk+workshop+-+video
https://confluence.umit.dk/display/esasdokumentation/Teknisk+vejledning+-+video

