Vejledning til oprettelse af digitalt studiekort
Som kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at oprette et studiekort digitalt.
Hvis du ikke har en smartphone, så læs nederst i denne vejledning.

Studiekortet oprettes via mobil app’en ”Studiekort og digitalt studiekort – Studiz”.
For at oprettet dit digitale studiekort skal du blot følge denne vejledning:
●

Download app’en ”Studierabat og digitalt studiekort - Studiz” – den er gratis og findes
på App Store , Google Play og Windows Phone Store
Hvis du ikke har en smartphone, så læs nederst i denne vejledning

●

Vælg ’Log ind’ og tryk derefter på ‘ny bruger’, indtast information og vælg:
”VUC-Storstrøm”

Tjek at du har indtastet korrekt information, og klik derefter på fortsæt.
Du sendes nu videre til UNI-Login, hvor du skal indtaste dit UNI-Login (som du har
modtaget separat).
Når du har indtastet korrekt UNI-login, får du adgang til dit digitale studiekort.
Hvert halve år skal din studiestatus bekræftes igen via UNI-Login.

Du vil modtage en mail fra Studiz, når dette skal gøres.
Der er nu adgang til Studiz-app’en.

Klik på menupunktet ”Studiekort”, for at uploade billede til studiekortet. Det er meget
vigtigt, at billedet er sobert og vellignende, da det skal fungere som identifikation og
på klasselister.

Du er nu køreklar til at bruge det digitale studiekort som identifikation i butikker med
studierabatter.

Hvis du ikke har en smartphone
Hvis du ikke har en smartphone, så er der selvfølgelig stadig en mulighed for at få et
studiekort. Herunder er en guide til dig, som ikke har en smartphone:
● Gå til https://www.studiz.dk/
● Tryk på ‘sign up’ i øverste højre hjørne
● Indtast dine oplysninger

● Tryk på profil i øverste højre hjørne efter at have logget ind
● Tryk på knappen “Klik her for at se og printe studiekort”

● Tryk på “print studiekort”
● Brug nu det printede studiekort på lige fod med det digitale studiekort.

