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Så dån ændrer du kursusnåvn 

1. Indledning 
Der er almindeligvis ikke nogen grund til at lave om på kursusnavnet i Blackboard. Dels fordi Blackboard 

kursusnavnet kommer fra STADS og de studerende kender det fra Selvbetjeningen og kursuskataloget. 

Der er dog tilfælde, hvor det kan give god mening at ændre navngivningen i Blackboard. F.eks. hvis 2 

eller flere kurser samlæses i Blackboard kan det være et ønske at kursusnavnet signalerer at kurserne 

deler et Blackboard læringsrum: 

 

Ved samlæsningen af Kultur 2 BKS og Historie 2 BKS er det måske oplagt at ændre kursusnavnet til: 

Kultur- og Historie 2 BKS.  

Bemærk: du skal ændre navnet på begge UVA koder (en studerende ser altid det kursus i Blackboard, 

der svarer til det kursus vedkommende er tilmeldt i STADS). 

Det er en forudsætning, at du har en systemadministratorrolle i Blackboard, for at du har ret til at ændre 

kursusnavn. Du ved, at du har en systemadministratorrolle, hvis du kan se fanen Systemadministration/ 

System Admin. 

VIGTIG: Semester står altid først (E16, F17, F17Q1 o.s.v.) det skal du lade stå. UVA koden står sidst [UVA 

koden] – f.eks. [144142U023] den skal også blive stående ellers er det meget svært for support at finde 

det enkelte kursus. 

2. Ændre kursusnavn via Systemadministration/ System Admin 

Trin Handling 
1 Søg kurset frem under Kurser/Courses via Systemadministration/ System Admin.  

Kan ikke lade sig gøre via Gennemse kursuskataloget/ Browse Course Catalogue.  

2 Klik på pilen ud for kursets Kursus-id/Course ID og derefter på Rediger/Edit 
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Trin Handling 
3 Under punkt 1, Generelle oplysninger/General Information, kan man rette i Kursusnavn/ Course 

Name: 

 
 
HUSK: Semester skal står som det første (f.eks. E16, F17Q1 osv.) og UVA koden skal stå som det 
sidste ([UVA koden] ). De 2 ting må ikke slettes. 
 
NB: Det er under punkt 9 at man retter Sort Menu, se evt. anden vejledning. 

4 Når man har rettet navnet, og evt. sammenlæst, tjekket for sort menu klik på Send/Submit. 
Derefter kan man se ændringen i oversigten: 

 
 

 

  



Vejledning til hvordan du ændre kursusnavn 
13. december 2016 ver. 1.1 

 

3 

3. Ændre kursusnavn via Kursusstyring/Course Management 

Trin Handling 
1 Gå ind på kurset som du ønsker at ændre navnet på. 

Gå under Kursusstyring/Course Management -> Tilpasning/Customisation -> 
Egenskaber/Properties 

2 Under punkt 1, Navn og beskrivelse/Generelle oplysninger, kan man rette i Kursusnavn: 

 
 
HUSK: Semester skal står som det første (f.eks. E16, F17Q1 o.s.v.) og UVA koden skal stå som det 
sidste ( [UVA koden] ). De 2 ting må ikke slettes. 
 

3 Når man har rettet navnet klik på Send/Submit. 
 

4 Hvis navnet ikke er ændret når du kommer tilbage til kurset, så klik på Opdater/Update 
 

 
 

 


