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VIGTIGT: Du skal aftale med din medbedømmer, hvem af jer, der registrerer resultater først. Det er muligt 

at registrere resultater samtidig, men det anbefales ikke. Det skyldes, at det kan være forvirrende, fordi du 

kan opleve at der sker ændringer i dit skærmbillede, som du ikke selv har lavet.  

Desuden er det vigtigt, at censor og eksaminator ikke løbende ”bytter roller”, da systemet ikke vil kunne 

håndtere dette. Her skal den administrative medarbejder i stedet oprette 2 forskellige protokoller. 
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Sådan registrerer du resultater 

Gør følgende, når du skal registrere resultater: 

1. Log ind i STADS-VIP enten via WAYF eller NemID. 

(WAYF for ansatte på AU, NemID for eksternt ansatte). 

Resultat: Du er nu inde på din protokol og klar til at registrere dine resultater. 

2. Tjek oplysningerne øverst i protokollen. 

3. Har du behov for at tjekke protokoldetaljer, kan du klikke på plus’et ud for protokoldetaljer.  

4. Indsæt det aftalte resultat, bedømmelsesdato og eksamenssprog for hver studerende. 

5. Gem dine registreringer løbende. 

6. Når du er færdig med dine registreringer, skal du logge ud.  

Husk: Luk din browser helt for at lukke STADS-VIP. 

 

Adgang til systemet 

Du kan tilgå systemet på to måder.  

 Enten via den mail, som du har modtaget 

 Eller via linket https://stadsvip.au.dk/vip. 

Se her for vejledning til login: STADS-VIP vejledning til 

login  

 

 

 

 

 

 

  

https://stadsvip.au.dk/vip
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/stads-eddi-support/stads-vip/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/stads-eddi-support/stads-vip/
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Registrering af resultater i STADS-VIP 

Hvis du benytter linket i mailen kommer du direkte ind 

på den protokol, du skal registrere på.  

Hvis du benytter linket https://stadsvip.au.dk/vip 

kommer du ind til en oversigt over de protokoller, du 

skal registrere på i indeværende termin.  

Du kan se et udklip af protokoloversigten her. 

 

  

 

 

 

Selve registreringen sker på et protokolopslag. Klik på linjen til den aktuelle protokol for at åbne den.  

Her ser du en protokol klar til registrering af resultater: Tryk her for online-

vejledning 

 

På opslaget ser du en række oplysninger om faget, du skal bedømme samt en liste over de studerende, der 

skal bedømmes.  

https://stadsvip.au.dk/vip
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Bemærk: Hvis datofeltet er udfyldt, har din medbedømmer allerede udfyldt protokollen, og der vil komme 

to flueben i statusfeltet, når du har tastet resultaterne og trykket gem, da resultaterne så er endeligt gemt 

og kontrolleret.  

 

Hvis du har behov for at komme tilbage til 

protokoloversigten, så tryk på 

”Protokoloversigt”. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt eller hjælp 

Hvis du får behov for at kontakte en af de andre aktører, kan du se eksaminators, censors eller 

administrators navn og telefonnr. Hvis du oplever problemer undervejs, skal du kontakte ”Administrator”. 

 

Status på din registrering 

Selve registreringen er ligetil. Du kan hele tiden se, hvor langt du er nået under feltet status. Klik evt. på 

spørgsmålstegnet eller på selve status-ikonet, hvis du er i tvivl om hvad fx et enkelt flueben betyder.  

  

 

Indsæt samme resultat/dato 

Det er muligt at indsætte to slags fælles oplysninger. Det er en fordel ved meget store protokoller med 

mange studerende. 

Du kan indsætte en fælles bedømmelsesdato og/eller et fælles resultat. Du kan så evt. foretage individuelle 

rettelser for enkelte studerende efterfølgende. Indsæt værdi og klik på pilen ved siden af feltet. 
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Bedømmelsesdato 

Bedømmelsesdato foreslås default som dags dato, men vær opmærksom på, at det skal være den dato, du 

og din medbedømmer har aftalt til at være bedømmelsesdatoen, der skal indsættes. Bedømmelsesdatoen 

kan IKKE være fremtidig. Hvis feltet er udfyldt, når du åbner protokollen, har din medbedømmer registreret 

et resultat allerede. 

Husk: I skal være enige om bedømmelsesdatoen, før I påbegynder resultatregistreringen. 

Resultat 

Du kan kun bruge funktionen ”Sæt fælles resultat” ved bedømmelsesformen Bestået (B)/Ikke bestået (I). 

Eksamenssprog 

Eksamenssprog er det sprog, som eksamen er afholdt på. Hvis der ikke er anført noget sprog på 

eksamenstilmeldingen, vil det default blive sat til dansk (DK). Er eksamenssproget ikke rigtigt, skal du ændre 

det. 

Både eksamenssprog, dato og resultat kan ændres af 2. bedømmer. Når 2. bedømmer har gemt resultatet, 

kan der IKKE ændres i det indtastede længere. Kontakt administrator, hvis det bliver nødvendigt. 

 

Fejl undervejs 

Har du lavet en fejlregistrering, bliver du gjort opmærksom på det så snart du forlader det felt, du har 

indtastet i. Der sker følgende: 

 Du får en fejlbesked med en detaljeret beskrivelse af fejlen.  

 Feltet, hvor fejlen er i, bliver rødt. 

Når du klikker ok til fejlbeskeden, skal du gå tilbage og rette fejlen, og den røde farve vil forsvinde. I de 

fleste tilfælde vil du selv kunne rette fejlen.  

 

Når alle resultater er tastet 

Du kan gemme løbende, eller når du har tastet alle resultaterne. Det er altid en god ide at gemme løbende, 

og især ved store protokoller skal du være opmærksom på at få gemt dine registreringer undervejs.  

Når du er helt færdig, trykker du på ”Gem”. 

VIGTIGT: Det kan godt tage nogle minutter at gemme. Luk IKKE ned før du er sikker på, at systemet er 

færdig med at arbejde, da du ellers vil miste dine registreringer. Du kan se i statuskolonnen, når dine  

registreringer er gemt. 

 

Færdige protokoller 

Når protokollen er kontroltastet, vil den rykke fra ”Mine protokoller” ned til ”Færdige protokoller”. 

 

FAQ: Hvis du taster ”Gem” og oplever, at resultatfeltet på en studerende blankes (resultatet er 

”forsvundet”) skal du kontakte administrator, som så kan undersøge, om den studerende allerede har et 

resultat (dvs. har været tilknyttet på 2 protokoller). Hvis dette er tilfældet, vil denne protokol ikke rykke ned 

under færdige protokoller. 


