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Quick-Guide: Registrering af forhåndsgodkendelse 

Registrering af forhåndsgodkendelse 

1. Vælg Rammer  Meritter, dispensationer m.m.  Meritter 

2. Find den studerende i feltet Studerende 

3. Find den ønskede EKA i blokken Studieoversigt, og klik  

NB! Hvis forhåndsgodkendelsen oprettes på en valggruppe, vil der komme ni valgmuligheder 

frem. Vælg aldrig en gruppemerit (forh.grpmerit, førstartgrpme eller gruppemerit). Ved valg 

af en gruppemerit kommer det rigtige antal ECST ikke frem på beviset. 

4. Under Meritstatus, vælg forh.godkendt og udfyld felterne Startsemester og 

Slutsemester (Hvis den studerende skal på udlandsophold i ét semester vælges i 

begge felter) 

5. Dato kan ændres ved at klikke kalenderikonet:  

6. Udfyld felterne Institution og Godkendt af 

7. Vælg det korrekte universitet og følg proceduren (se evt. Vejledning for Forhåndsgod-

kendelser og Meritregistrering s. 9) 

Hvis du allerede kender den administrative enhed på studienævnet, kan dette indtastes direkte 

i feltet, f.eks. INTB. 

8. Bedømmelse, Titel og emne, Betegnelse og kommentar og øvrige oplysninger skal 

ikke udfyldes. 

9. Gem meritregistreringen 

 

Endelig merit 

1. Vælg Rammer  Meritter, dispensationer m.m.  Meritter 

2. Find den studerende i feltet Studerende 

3. Vælg Studieoversigt og klik ind på eksamensaktiviteten, eller klik blyant-ikonet Redi-

ger:  

4. Ud for Meritstatus, vælg meritoverført hvis det er fra en dansk institution, eller Pro-

gram hvis det er fra en udenlandsk institution. 

5. Indtast dato for merittens udstedelse ud for Godkendt d. 

6. Feltet Bedømt d. skal have samme dato som Godkendt d. medmindre meritten skal 

placeres på den studerendes sidste eksamensaktivitet, hvor der i stedet skal vælges 

den dato den studerende består aktiviteten/semesteret 
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7. Udfyld feltet Karakter, hvis både det beståede fag og AAU-aktiviteten bedømmes efter 

7-trins skalaen. (Bedømmelser fra udenlandske institutioner skal ikke omregnes til 7-

trinsskalaen 

8. Hvis Program er valgt som meritstatus, skal feltet Programtype også have en værdi 

9. Gem meritregistreringen 

 

For oversigt over de forhåndsgodkendelser, der endnu ikke er blevet indløst af en endelig merit 

i iStads, skal der laves en udskrift over ubehandlede forhåndsgodkendelser (Se evt. Vejled-

ning for Forhåndsgodkendelser og Meritregistrering s.12) 

BILAG 

Vejledning for Forhåndsgodkendelser og Meritregistrering (Se kapitel 5-6): https://www.stu-

dieservice.aau.dk/studiedata#421396. 

Quick-Guide for Redigering af endelig merit: https://www.studieservice.aau.dk/studie-

data#421396. 
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