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Indtastning af karakterer uden protokol i eStads 

Procedure for indtastning af karakterer fra andre uddannelsesinstitutioner 

Målgruppe: Medarbejdere på Institutterne, der arbejder med studieadministration 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING 

I nogle tilfælde skal der registreres resultater fra andre institutioner. Det er typisk i forbindelse med IT-

vest-fagpakker samt Erasmus-programmer og lignende dobbelt-degrees. Dette kan ikke gøres i Digital 

Eksamen, derfor anvendes eStads og Stads+. 
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INDHOLD 

 

Resultaterne registreres i eStads og kontroltastes i Stads+. 

1. Registrering af resultater i eStads pba. en studiejournal fra anden institution 

 Åbn eStads 

 

 Vælg: Resultater > Eksamensresultater > Registrering 

 

Skærmbilledet hedder ”RE002 – Registrering af resultater” og ser således ud: 
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Skærmbilledet udfyldes således: 

 Angiv administrativ enhed (fx HELF) 

 Angiv termin 

 Angiv eksamenstype (ordinær) 

 Protokolnavn (tast prøvens EKA-kode) 

 Feltet ”Prot.overskrift” springes over 

 Aktivitet (tast prøvens EKA-kode) 

 Feltet ”Resultat” kan udfyldes, hvis det er en ”b/ib prøve” – og alle har fået samme bedømmelse. 

Ellers springes feltet over. 

 Hvis der er flere studerende, kan man med fordel udfylde feltet ”Bedøm.dato” 

 

 Tryk herefter F11 for at komme ned i næste blok 

 

 Her indtastes den/de studerendes CPR-nr og resultat. Hvis ikke bedømmelsesdatoen er angivet i 

første blok, indsættes den her 

 

 Bekræft med F10 

 Tryk på brugertast 1 ”udskriv korrekturliste” 

 

Korrekturlisten sammenholdes med den studiejournal, som der er tastet efter. Hvert cpr. nummer og re-

sultat tjekkes. 

2. Kontroltastning af resultater i Stads+ 

Når indtastningen er tjekket, skal resultaterne kontroltastes. De samme oplysninger omkring protokol-

navn og EKA-kode skal bruges. 

 

 Åbn Stads+ 

 Vælg: Eksamen > Resultater > Resultatreg. 

 

Skærmbilledet hedder ”RE101: Find protokol” og ser således ud: 
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Skærmbilledet udfyldes således: 

 Angiv protokolnavn (husk, at der er forskel på store og 

små bogstaver) 

 Udfyld eksamensaktivitet  

 Udfyld termin 

 Udfyld eksamenstype 

 Tryk på søg 

 

 Du kommer nu ind i skærmbilledet ”RE103 -  Angiv fællesoplysninger”, som ses herunder: 

 

  Klik på knappen ”registrer resultat” 

 Er oplysningerne korrekte, trykkes der på ”Sæt kontrolleret” * 

 

 
 

Du bliver herefter spurgt om, du ”ønsker at sætte alle protokollernes resultater til status kontrolleret” 

 Svar Ja 

 

Du bliver herefter spurgt om, om du vil udføre regelcheck 

 Svar Ja 

 

 

 



 

4 
 

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Proceduren er udarbejdet for at ensrette arbejdsgange ift. at oprette, udskrive og arkivere en stadsproto-

kol i de få tilfælde, hvor prøveoprettelse ikke er mulig i Digital Eksamen. 

Proceduren træder i kraft 1. oktober 2018. 

OVERORDNEDE RAMMER 

Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og bekendtgørelser.  

KONTAKT / ANSVAR 

I tilfælde af spørgsmål eller uklarheder, bedes I kontakte Studieadministrationen – Studieservice. 

Fællesmail: studieadministration@adm.aau.dk 

BEGREBSDEFINITIONER 

Intet. 

BILAG 

Intet. 

 

* Hvis man ikke allerede har knappen ”Sæt kontrolleret”, skal man kontakte Studiesystemer -studiesyste-

mer@aau.dk for at få ”tildelt” denne. 
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