
Sådan opretter du dig selv som bruger i AU selvbetjeningen – mit.au.dk 

 

1. Åben din browser og indtast adressen http://mit.au.dk 

 

 

2. Vælg menupunktet ”Ny brugeradgang” 

 

http://mit.au.dk/


3. Vælg menupunktet ”Jeg har et Nem-ID eller har tidligere haft relation til det danske 

uddannelsessystem”. Har du ikke et dansk cpr-nummer, og dermed ikke mulighed for Nem-ID, skal du 

følgevejledningen til brugere uden dansk cpr-nummer her: 

http://bachelor.au.dk/fileadmin/www.bachelorguide.au.dk/How_to_set_up_an_account_on_version_fa

erdig.pdf 

 

 

4. Tryk på knappen ”Login WAYF” 

 

  



5. Vælg NemLog-in fra listen 

 

 

6. Indtast dine Nem-ID oplysninger 

 

 

 



7. Når du har tastet dine Nem-ID oplysninger, bliver du stillet om til selvbetjeningen på Aarhus 

Universitet. Før du kommer helt igennem, skal du acceptere at dine oplysninger bliver overført. 

 

 

8. Når du har accepteret at dine oplysninger bliver overført og du er kommet videre til selvbetjeningen 

mit.au.dk, skal du vælge en adgangskode så du kan logge på en anden gang. Vælg menupunktet ”Skift 

adgangskode” 

 

 

  



9. Indtast en selvvalgt adgangskode og tryk ”Skift adgangskode” 

 

 

10. Nu har du en adgangskode til selvbetjeningen mit.au.dk. For at se din ansøgning, skal du tilbage på 

forsiden af selvbetjeningen. Tryk på ”Selvbetjening” i stien, eller vælg det rette faneblad øverst i 

skærmen. 

 

 



11. Vælg menupunktet ”Stads Selvbetjening” 

 

 

12. Indtast cpr-nummer og den adgangskode du lige har oprettet 

 

 



13. Nu er du i Stads selvbetjeningen, hvor du kan følge din ansøgning til Aarhus Universitet. Vælg 

menupunktet KOT-ansøgning og ”Følg din ansøgning” 

 

 

14. Næste gang du vil logge på selvbetjeningen, skal du blot indtaste dit cpr-nummer og den valgte 

adgangskode fra forsiden af mit.au.dk. 

 

Oplever du tekniske fejl under processen med at blive oprettet som bruger, kan du kontakte IT Helpdesk 

på mail: helpdesk@au.dk, tlf.: 87 15 09 11.  

Har du problemer med at forstå registreringsprocessen som den er beskrevet i denne vejledning, er du 

velkommen til at kontakte os på optagelse@au.dk, tlf.: 87 15 07 20 

 

Med venlig hilsen, 

AU Optagelse 


