
 
 

Kære HD studerende 

Tilmelding til næste semester (forår 2018) kan fra 1. november ske via den studieadministrative 

selvbetjening. 

Tilmeldingsfristen for forårssemestret 2018 er den 14. november 2017.  

For at få adgang til selvbetjeningen skal du logge på mit.au.dk. Du logger på med samme brugernavn og 

adgangskode som til Blackboard. 

Her finder du menuen ”Studium” og klikker på ”den studieadministrative selvbetjening” Du bliver bedt om 

at logge på igen, og her bruger du samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard. 

Når du kommer ind i selvbetjeningen, skal du vælge menuen ”undervisning” og dernæst ”tilmeldinger”. Når 

du er kommet derind, vil du få mulighed for at se de tilmeldingsblanketter, der er gældende for HD. Vælg 

den tilmeldingsblanket, som er aktuel for dig. Sæt kryds ud for de fag, du ønsker at tilmelde dig, og bekræft 

tilmelding. Dernæst har du mulighed for at printe en kvittering ud. Det vil vi anbefale dig at gøre. 

Når du er tilmeldt undervisningen, sætter studieadministrationen en betalingspost på de aktiviteter du er 

tilmeldt. Først når det er gjort, vil din tilmelding stå korrekt i Stads. Du skal derfor påregne, at du i første 

omgang kan se din tilmelding som ’under behandling’. Dette ændrer sig, når betalingsforholdene er 

registreret af studieadministrationen. 

I forbindelse med eksamenstilmeldinger, er det således for efter- og videreuddannelse, at tilmeldingen er 

afhængig af betalingen for faget. Din eksamenstilmelding vil derfor først stå korrekt registreret i vores 

studieadministrative system, når betalingen er registreret. 

Har du ændringer til betalingsforhold eller e-mail adresse/kontaktoplysninger i forhold til dette semester, 

beder vi dig venligst sende en mail med disse oplysninger til evu.bss@au.dk.  

Mærk mailen ”Ændringer” i emnefeltet. 

Har du problemer med tilmeldingsskemaet eller spørgsmål omkring tilmelding, er du velkommen til at 

kontakte Aarhus BSS Study Service på tlf. 87 16 40 26 (mellem 8.00-15.00) eller studyservice.bss@au.dk     

 

Med venlig hilsen og på gensyn næste semester  

 

HD studieadministrationen 
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