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Det er ikke et krav, at man benytter Bevismodulet til udskrivning af beviser. 

Bevismodulet er et tilbud fra UDDATA, som man kan vælge at benytte.Bevismodulet er et tilbud fra UDDATA, som man kan vælge at benytte.

Det er UDDATA man henvender sig til, hvis der opstår problemer ved bevisbestilling eller 

-udskrivning.

Det er skolernes eget ansvar, at beviserne er korrekte og overholder gældende regler. Vi 

prøver at gøre opmærksom på eventuelle fejl, og er ellers behjælpelige med evt. 

rettelser.

Vi sørger for, at de centrale eksamensskabeloner overholder gældende myndighedskrav.
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Det er vigtigt, at man har adgang til og rettigheder til at bruge UDDATA-vinduer.

En eksamensskabelon er den færdige ramme for et bevis. Eksamensskabelonen 

(rammen) indeholder de ting, der skal til, for at bevis kan udskrives.

UVM-fag er de centralt udmeldte fag i EASY. UVM-fag er knyttet til en eller flere 

uddannelser i EASY. UVM-fag har numre mindre end 50000.

Lokale fag oprettes på den enkelte skole. Lokale fag har numre over 50000.

Beviselementer i en eksamensskabelon udgør den layoutmæssige del af beviset.

3



Centrale eksamensskabeloner udsendes fra UDDATA. Hvor der i EASY er tilknyttet

centrale UVM-fag til uddannelsen, er disse indeholdt i skabelonen og beviser kan centrale UVM-fag til uddannelsen, er disse indeholdt i skabelonen og beviser kan 

bestilles via central skabelon.

Dette gælder dog ikke for AK (KVU). Her er der i EASY ikke udmeldt centrale fag, der 

dækker uddannelserne. Skabelonerne indeholder derfor fiktive fag, som man er nødt til 

at udskifte med de lokale fag, man har undervist og afgivet karakterer i.

Som udgangspunkt anbefales det at benytte de centralt udmeldte fag, hvor det kan lade 

sig gøre.

Kun på diplomuddannelsen i ledelse (4667), er det nødvendigt at oprette og tilrette en 

lokal skabelon.

Der findes nu eksamensskabeloner for version 1 og 2 på AU. Fag er tilknyttet 

skabelonerne i samarbejde med ‘fivu’. Det betyder, at skabeloner på version 1 

udelukkende indeholder version 1-fag, hvor skabeloner på version 2 indeholder både 

version 1-fag og version 2-fag.

Hvis man i et samarbejde omkring en uddannelse beslutter indhold og udseende af 

bevis, kan UDDATA kontaktes og vi kan udsende en central skabelon, der tilgodeser disse 

ønsker. Som fx uddannelse 43 PB i International handel og markedsføring.
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Vær i god tid.

Tjek om et bevis kan bestilles og udskrives.

Hvis ikke der findes en eksamensskabelon på den uddannelse, version og speciale der 

skal udskrives bevis til, skal UDDATA kontaktes og have tilsendt studieordning.

Opret en testelev og afgiv karakterer på de fag, der skal udskrives på bevis. 

Grudlaget (fundamentet) for beviset skal være registreret korrekt i EASY. Der skal være 

sammenhæng mellem det der registreres i EASY og det der kræves i 

eksamensskabelonen. Resultatformerne, der afgives karakterer i, skal være de samme, 

som der kræves på fagene i skabelonen. Karakterer skal være frigivet, det korrekte antal 

karakterer skal være afgivet og antal ECTS-point skal stemme.

Vær på forkant!
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Der er både overordnede krav vedrørende beviser og krav for den enkelte uddannelse

vedrørende bevis, der skal overholdes.vedrørende bevis, der skal overholdes.

Der skal kunne udleveres et bevis på engelsk, hvis det handler om udenlandske 

studerende.

Der skal kunne udleveres et engelsk indstik som bilag til det danske A3-bevis.

Der må kun udleveres et originalt bevis. Udleveres både engelsk A3-bevis og dansk A3-

bevis, skal et af beviserne være stemplet ‘kopi’.

Diploma supplement skal også udleveres sammen med bevis. Det kan udskrives via 

Bevismodulet.

Beviser skal gemmens (arkiveres) i 30 år – eller til den studerendes 70. år.

Der arbejdes på central løsning vedrørende ‘Transcript of records’.

Orientering om Diploma supplement label.
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Kun oplysninger, der er registreret i EASY, kan udskrives på bevis. Dog undtaget 

fagtekster (tekst under fag) og engelske oversættelser af fag, som registreres i UDDATA-fagtekster (tekst under fag) og engelske oversættelser af fag, som registreres i UDDATA-

vinduer.

Elevspecifikke oplysninger registreres i bevisnoter i EASY. Det er vigtigt, at man benytter 

noterne som beskrevet i brugervejledningen.

Projekttitler er et alternativ til bevisnoter, som registreres sammen med en karakter på 

et skolefag. ‘Projekttitel’ i EASY kan fx også benyttes til praktikoplysninger.

Fagspecifik tekst (uddybende tekst under fag) kan registreres på skolefaget i UDDATA-

vinduer under menupunktet: Beviser – Kartotek – Skolefagsoversættelser.

Uddannelsesoplysninger, som er hentet fra bekendtgørelsens tekst, skrives på bagsiden 

af bevis. Der er mulighed for lokalt at ændre/indsætte uddannelsesoplysninger i en lokal 

skabelon. 

7



Hvor der ikke kan benyttes centralt udmeldte fag, skal der altid oprettes en lokal 

skabelon. Gælder altid AK (KVU).skabelon. Gælder altid AK (KVU).

Der findes komplet vejledning i brugervejledningen på UDDATA’s hjemmeside.

Professionsbachelor: Kun hvor man ikke benytter centrale fag, er det nødvendigt 

med en lokal skabelon.

Det burde ikke være nødvendigt med lokale skabeloner på AU, men hvis det 

bliver nødvendigt, skal UDDATA kontaktes.

Undgå helst store layoutændringer, da det er et meget stort arbejde.

Det er vigtigt, at man i feltet ‘Betegnelse’ på skabelonen ‘navngiver’ sine lokale 

skabeloner, så man kan genkende dem.
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Beviser bestilles via modul U405.

Bevisprogrammet tjekker kursistens resultater op imod 3 forskellige

eksamensskabeloner i samme bestilling. Først tjekkes om der kan udskrives et færdigt 

profilforløb, dernæst tjekkes om der kan udskrives et merkonombevis og til sidst om der 

kan udskrives et enkeltfagsbevis. Der kan godt udskrives flere bevistyper til samme 

kursist i samme bestilling.

Version 2-fag udskrives ikke på beviser for version 1.

Reglerne omkring udskrivning af merkonombeviser er ændret. Der kan ikke længere 

udskrives merkonombevis på alle uddannelser og fag fra bestemte områder, må ikke 

indgå i merkonombevis.

Som noget nyt fremgår der nu retningsprofil af beviser for færdige profilforløb. Dette 

gælder kun for færdige profilforløb på version 2.

For version 2 gælder, at det er antallet af ECTS-point, der afgør om et bevis kan 

udskrives. Der tjekkes på krav om 60 ECTS-point for et færdigt profilforløb eller 40 ECTS-

point for et merkonombevis.

Det er vigtigt, at der er sat ECTS-point på de benyttede skolefag. ECTS-point er 

automatisk tilknyttet de nye fag i EASY, er men er ikke 100 % vedligeholdt på version 1-

fag. Så vær opmærksom på dette.

‘J’ til endeligt bevis låser for genudskrivning af bevis. En af årsagerne hertil er, at de 

samme fag ikke må indgå i to forskellige merkonombeviser eller i to forskellige 

profilforløb. En anden årsag er indberetning til statistik.

Der er mulighed for at genudskrive bevis, ved at slette ‘lås’ i UDDATA-vinduer under 
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Beviser for AK og Professionsbachelor bestilles via modul U104. Dog med den 

undtagelse, at nu hvor akademierne består af flere afdelinger, som ofte samtidigt skal undtagelse, at nu hvor akademierne består af flere afdelinger, som ofte samtidigt skal 

udskrive beviser ud på samme uddannelse, er der oprettet et specielt bestillingsbillede 

(U150), så bevis kan bestilles på baggrund af en arkiveret skabelon via skabelons_id.

Programmet tjekker kun kursistens resultater op imod en eksamensskabelon.

Beviser for diplomuddannelserne udskrives via modul U402.
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Man kan se beviset, inden man vælger at udskrive det.

Pdf-fil kan ses i hhv.: 

EASY ‘A103 Jobovervågning’.

EASY ‘B868 Filarkiv’ ved ‘j’ til filarkiv i bestillingsbilledet.

UDDATA-vinduer ‘U512 Grundlagsresultat’ under menupunkt: Beviser – Kartotek 

– Grundlagsresultat.

11



Mange skoler udskriver beviser med indscannet underskrift og logo

Ved hjælp af speciel brugergruppe i EASY har vi sikret at kun brugere der der har de 

rigtige rettigheder

kan udskrive beviser med indscannet underskrift 

Læs vejledningen på UDDATA’s hjemmeside, og kontakt os hvis I er interesserede. 
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Brug ikke for lang tid på bevisproblemer, send i stedet en supportsag til UDDATA.

Det er en god ide at læse loglinjer.

Brug venligst UDDATA’s supportformular som findes enten på forsiden af UDDATA-

vinduer eller på UDDATA’s hjemmeside www.uddata.dk.

Brugervejledning findes på UDDATA’s hjemmeside.

Husk at læse nyheder på enten Admsys-siden eller i UDDATA-vinduer.

Der er mulighed for at deltage i workshops hos UDDATA. Tjek UDDATA’s hjemmeside for 

datoer.

Der afholdes ikke kurser vedrørende diplomuddannelser og akademimerkonom.
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