
 

Kære Master i Skat studerende 
 
Tilmelding til fag i forårssemesteret 2018 kan fra d. 1. november ske via mit.au.dk. 
 
Tilmeldingsfristen for forårssemestret 2018 er d. 14. november 2017. Herefter lukker muligheden for 
tilmelding via mit.au.dk. 
 
Sådan tilmelder du dig fag: 
- Log på https://mit.au.dk/ med samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard 
- Under overskriften ”Studium” klikker du på ”Studieselvbetjening (STADS)” 
- Tast dit brugernavn og adgangskode igen 
- I den grå linje vælger du menuen ”Undervisning” og dernæst ”Tilmeld” 
- Vælg tilmeldingsblanketten ”MSKAT forår 2018” i drop-down menuen 
- Sæt kryds ud for de fag, du ønsker at tilmelde dig 
- Bekræft tilmelding 
- Print en kvittering 
 
Efter du har tilmeldt dig fagene udarbejder studieadministrationen en faktura for de fag, som du har 
tilmeldt dig. Indtil da vil din tilmelding stå til ”under behandling” på mit.au.dk. Dette ændrer sig, når 
betalingsforholdene er registreret af studieadministrationen. 
 
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. 
 
Husk at viderestil din post.au.dk mail 
Vi udsender velkomstbrev til din post.au.dk mailadresse. Hvis du ikke allerede har viderestillet din 
post.au.dk mailadresse til din private mailadresse, så er det en god ide at gøre det nu. 
 
Sådan gør du: 
- Log på https://mit.au.dk/ med samme brugernavn og adgangskode som til Blackboard 
- Vælg menupunktet E-mailadresser 
- Vælg ”Tilføj adresse” under punktet ”Andre e-mailadresser” og skriv din private mailadresse. 
Afslut med gem. 
- Vælg ”Indstil videresending” under punktet ”Studerende” og vælg din private mailadresse på listen. Afslut 
med gem. 
 
Du skal søge via DANS, hvis du er optaget på enkeltfag 
Studerende, som er optaget på enkeltfag, skal søge om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal 
(DANS). Du kan ansøge om optagelse her: http://bss.au.dk/efteruddannelser/masteruddannelser/master-i-
skat/soeg-om-optagelse/   
 
Oprettelse af fag afhænger af et tilstrækkeligt antal tilmeldte. 
 
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 
Aarhus BSS 
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