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Eksamensafregning Adgangskursus gældende fra 01.01.2019
Eksterne censorer 

Læs venligst vejledningen på side 2, før du udfylder nedenstående.
Lb.nr 

Navn: Cpr. 
nr.: 

Gade: 
Postnr.: By: 
Trækprocent:  Vi modtager/rekvirerer automatisk e-bikort fra Skat. 

Udfyldes med blokbogstaver 

Eksamensoplysninger 

Dato for censur: Sted: Aarhus  Herning  

Eksamensform Satser Antal 
studerende Tid i alt 

Skriftlig eksamen 

5 timers skr. Dansk A: 
30 min. pr. stud. 

4 timers skr. prøve: 
20 min. pr. stud. for de første 20 
besvarelser. Derefter 15 min. pr. 
besvarelse. 

Prøvens varighed 5 timer 4 timer

Dansk A 30 min 
Dansk C 20 min 
Engelsk B 20 min 
Fysik B 20 min 
Kemi B 20 min 
Kemi C 20 min 
Matematik A 20 min 
Matematik B 20 min 

Mundtlig eksamen Pr. studerende 

Dansk A 30 min 
Dansk C 20 min 
Engelsk B 25 min 
Engelsk C 25 min 
Matematik A 25 min 
Matematik B 25 min 
Tysk C 25 min 

Blanketten skal være ST Uddannelse i hænde senest 4 uger efter eksamen/censur. 
Beløbet vil blive udbetalt til din NemKonto. Den elektroniske lønseddel afleveres til din postkasse i 
www.e-boks.dk 

Dato:___________ Censors underskrift:__________________________________ 
(Brug farvet pen) 

Dato:___________ Underskrift anvisningsberettiget:____________________________________ 
(Brug farvet pen) 

Forbeholdt lønkontoret 
lønkode Jobkategori Enhed Projekt Sted Aktivitet Delregnskab Timer m. 2 

decimaler 
4664 351 1945 29698 3302 81302 1 

BEMÆRK!: Der udbetales altid for minimum 1 time. 

http://www.e-boks.dk/


Eksamensafregning Adgangskursus gældende fra 01.01.2019
Eksterne censorer 

 Opdateret 01.01.2019/dac 

Vejledning til eksterne censorer 

• De blå felter bedes venligst udfyldt af censor

• Eksamensoplysninger: det er vigtigt, at prøvens varighed markeres

• Eksamensafregning + rejseafregning sendes senest 4 uger efter eksamen/
censur

• Husk at underskrive eksamensafregning + rejseafregning samt at vedlægge
eventuelle kvitteringer og bilag vedr. rejsen

Ovennævnte bedes udfyldt og returneret samlet til ST Uddannelse på følgende mail-adresse: 
censor.diplom.st@au.dk 

På Censorportalen ST findes vejledning til udfyldelse af blanketterne: 
http://scitech.medarbejdere.au.dk/for-undervisere/censorportalen/ 

På portalen findes blandt andet også vores censornormer, information vedr. hotelophold, 
retningslinjer vedr. udfyldelse af protokoller samt love og regler. Censorhonoraret anvises på 
baggrund af anvisningsblanketten og eksamensprotokollen. 

mailto:censor.diplom.st@au.dk
http://scitech.medarbejdere.au.dk/for-undervisere/censorportalen/


Type:

:

:

Døgn: Timer:

Note: conversion into 0 is done with the conversion rate = 0
DKK

Navn: Navn:

Kurs: Kurs: Kurs:

# med el. uden

# # uden

DKK

á kr.

á kr.

á kr.

-

á kr.

á kr.

á kr.

á kr.

-

Aarhus Universitet

* Ved EU-projekt sættes "X"

Valuta

Frokost

ST

Total

218,00

130,80

130,80

Godtgørelse i alt

Udgifter og godtgørelse i alt

Stilling:

Beløbet overføres til NemKontoen tilknyttet angivet CPR-nr.

Navn:

Kl. (tt:mm):Sted:

Aarhus Universitet, ASE, Adgangskursus

Udgifter i alt

Sprog/Language:

BSB code (only Australia):



65,40

Rejseafregning

Sats

436,00

Måltidsfradrag

Fulde dagpenge

Timepenge

Danmark

0

Dato (dd-mm-åååå): 

- - 2019

Land:

H. Andre ikke-rejseudlæg*) :

C. Taxi:

Valuta 3

morgenmad

morgenmad

100 DKK

100,00

 *) Fx. Konferencegebyr

A. Billet:

E. Fortæringsudgifter:

Godtgørelse (miles / 1,609 = km)

B. Billet:

D. Andre rejseudlæg:

Dato (dd-mm-åååå): 

- 2019

Valuta 2

DKK

Currency:

Bank name:

Account:

BIC/Swift code:Email:

Rejseafregning

Postnr. og by:

Rejsemål: Afrejse

Valuta 1Udgifter

Dansk

Routing number (only USA, Canada):

Kl. (tt:mm):

Varighed

Navn:

Privat adresse:

Navn på eksamen:
Studienummer ved 
bachelorpro./speciale:
Navn på eksaminator:

IBAN No.:

Sort code/ABA/Routing/Fedwire:

Hjemkomst

CPR-nr. (skal udfyldes):

Total(Udgifter skal dokumenteres med kvittering/billetter)

F. Hotel indland

G. Hotel udland med el.

Morgenmad



Egen bil. Motiv for brug:

Time- og dagpenge (kun rejser med overnatning)

1,98

Valuta

18,17 

Antal

Total

BSS

AUID      Underskrift (Projektøkonom/forretningscontroller)Underskrift (af censor)

Bekræftelse af ovenstående:

ADM

ARTS

Forbeholdt

Udokumenteret nattillæg

I alt at udbetale eller tilbagebetale

Dato Dato

Allerede udbetalt rejseforskud

Middag

Hovedområde

HE

Projekt/sagArtskonto Moms Aktivitet/sagsopgave Beløb*EU

HUSK 

Rejseafregning  for censorer på Science and Technology 

x

  Opdateret 01.01.2019/dac

29698   81302
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