Att anmäla sig till tenta på annan ort
Bild 1 visar hur startsidan på Mitt Ladok ser ut.

Bild 1

För att anmäla dig, klicka först på ”Anmälan är öppen”, som visas markerat i Bild 1 och du skickas
vidare till sidan som visas i Bild 2.

Bild 2

Klicka i rutan för ”Jag vill anmäla mig” och tryck på knappen ”Anmäl” som visas markerat i Bild 2.
När du är anmäld kommer en grön ruta med texten ”Du är anmäld” som visas i Bild 3.
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Bild 3

Nu är du anmäld till att skriva tentamen på Campus på Karlstads universitet och kan se
din anonymiseringskod. OBSERVERA att du sedan måste klicka dig vidare på länken som
är markerad i Bild 3 för att välja ort om du vill tentera på annan ort. Du skickas då till
Min sida/Mina distanstentor på kau.se, som visas i Bild 4.

Bild 4

Fortsättning nästa sida!
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Här måste du välja vilken ort du ska skriva din tenta på genom att välja ort i rullisten, som
är markerad i Bild 4. Observera att orterna har olika färg och olika symboler som har
olika betydelse, kort förklaring finns ovanför dina aktuella distanstentor där du väljer
ort. För att ta reda på vad som gäller just din önskade ort, klicka på länken som går till
Distanstentamen som också finns tillsammans med informationstexten. Finns inte
önskad ort med i rullisten innebär det att det inte är möjligt att välja den orten för det
tentatillfälle du anmält dig till. Glöm inte att klicka på ”Spara ändringar” när du valt ort
för att vara klar med din anmälan, markerad i Bild 4.
Om du i efterhand vill se din anonymiseringskod - gå in på Mitt Ladok under Resultat.
Om du i efterhand vill se/ändra din ort – gå in på Min sida/Mina distanstentor.
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