
Hjælpetekst fra Styrelsen: 
 

Når du trykker på linket https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/, bliver du bedt om at 
indtaste en mailadresse to gange – herefter vil der komme en tekst på skærmen, hvor der står ”Du 
er ikke oprettet i systemet – Klik dig videre for at oprette en bruger”. Tryk da på knappen ”Videre til 
næste step”. 

 

Her vil du blive bedt om at indtaste fornavn, efternavn, og så vælge en adgangskode, du skal 
skrive i feltet ”Adgangskode” og ”Gentag adgangskode”. Tryk derefter på knappen ”Videre til næste 
step”. 

 

Du er nu registreret som bruger. Du skal således selv oprette dig som bruger med en mailadresse 
og vælge en adgangskode.  

 

Når du er kommet ind i kurset i den forstand, at du har oprettet dig som bruger og er kommet ind 
på startsiden, skal du bemærke, at man på introduktionssiden ”Velkomst og introduktion” (tryk på 
denne overskrift i venstre side) skal vælge sit område (universitetsniveau, det maritime område 
mv.), gennemføre ”Otte spørgsmål til og om dig” samt gennemføre en indledende quiz ”Paratviden 
om censorgerningen…”. Herefter åbnes indholdet i det næste emne, som er ”At være faglig 
bedømmer”. 

 

Når man under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt indholdselement eller øvelse, åbner 
kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser. Næste emne er ”At være beskikket 
censor”. Man kan gennemføre indholdselementerne under det første emne, og så vil 
indholdselementerne under det næste emne automatisk åbne sig.  

 

Kurset foregår på den online læringsplatform ”Moodle”, og er man ikke bekendt med 
læringsplatformen, vil man møde en anden type kursus, end man er vant til, og det kan tage lidt tid 
at navigere rundt i kurset. Neden for følger derfor et par tips, som gerne skal gøre det nemmere at 
komme i gang med kurset. 

 

Kursistens oplevelse: ”Jeg er logget ind, men jeg kan ikke komme ind til indholdet af kurset” 

1. Klik på overskriften i den blå barre over billedet eller på teksten i venstre søjle. 
2. Vælg lovgivningsområde ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at vælge dit 

område!” 

https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/


3. Deltag i survey ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at besvare de otte 
spørgsmål” 

4. Tag test ved at klikke på og udfylde ”Paratviden om censorgerningen..” 
5. Derefter: Kursets undervisningsmaterialer og træningsøvelser åbnes gradvist. Når 

du har prøvet en øvelse åbner nye undervisningsmaterialer og nye øvelser sig. Det 
inkluderer aktiviteten ”Paratviden om ….” som du gennemfører ved at klikke på og 
udfylde ”Tryk her for at teste din paratviden om …” 

 

Kursistens oplevelse: ”Den visuelle præsentation fungerer ikke” 

• Safaribrugere kan med fordel skifte til en anden browser (Edge, Firefox, Explorer 
eller Chrome, f.eks.) 

• Visuel præsentation ”Uddannelse og eksamen” kan også ses via dette link: 
https://prezi.com/p/dzaoghnwzp8q/uddannelse-og-eksamen/  

• Visuel præsentation ”Fra studieordning til eksamen og tilbage igen” kan også ses 
via dette link: https://prezi.com/view/YzuqUdljy066kiJ2hJeh  

  

Kursistens oplevelse: ”Filmene vises ikke” 

• Film 1: ”Før eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/m6-bSnE6dfI 
• Film 2: ”Under eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/di4MU5vrR1s 
• Film 3: ”Efter eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/-GtdM7KQUaY  

 

 

Hvis der opstår tekniske problemer med kurset, bedes man henvende sig til Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse, UFS-VUIM-UK@ufm.dk. 
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