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STI-Studienævnets behandling af ansøgninger om merit
Studienævnet behandler ansøgninger om forhånds-merit og laver merit-vurderinger ifm. optag efter
studieskift.
Merit behandles altid ud fra den studieordning, som den studerende er optaget/indskrevet på.

Forhåndsmerit/merit
Ansøgninger om forhåndsmerit kan i princippet finde sted på alle semestre på uddannelser under
studienævnet. Her gælder, at en studerende ansøger om at få vurderet om aktiviteter på andre
universiteter i Danmark eller udland vil kunne erstatte hele eller dele af studieordningens aktiviteter. Den
studerende søger forhåndsmerit senest 15. marts ift. efterårssemestre og senest 15. oktober ift.
forårssemestre. Hvis en studerende opnår forhåndsmerit, skal den studerende efter at de konkrete
studieaktiviteter er bestået, sende dokumentation til studienævns-sekretariatet, som herefter laver den
nødvendige administration og registrerer meritten i STADS.
Hvordan behandles en ansøgning om forhåndsmerit?
Når studienævnet modtager en ansøgning om forhåndsmerit fra en studerende, beder vi typisk om hjælp
fra en fagperson, som er medlem af studienævnet, til at gennemgå de aktiviteter, der søges om
forhåndsmerit for. Fagpersonen vurderer om de konkrete aktiviteter vil kunne erstatte/dække
læringsmålene i den studieordning, den studerende er indskrevet på.
Der er således forskellig praksis ift. forskellige studieordninger.
På Idræt 5. semester sammenlignes læringsmålene og der gives fx forhåndsmerit for et semester, hvis blot
læringsmålene samlet set i store træk passer med læringsmålene i studieordningen. Der vurderes ikke én til
én ECTS, men skønnes mere generelt for hele semesteret.
På Folkesundhedsvidenskab (FSV) derimod godkendes en forhånds-merit på 3. semester kun, hvis der
indgår et projekt med læringsmål svarende til 3. projektmodulet. Derudover skal de kursusmoduler der
søges merit for stemme overens med kurserne i studieordningen. Begrundelsen for den mere stringente
behandling af meritansøgninger på FSV er, at kandidatuddannelsen er relativt kort og de studerende skal
have opnået selvstændige kompetencer i projektarbejde, når de er færdiguddannede fra AAU.
Hidtidig praksis vedr. forhåndsmerit?
Hidtil har der været eksempler på ansøgning om forhåndsmerit på følgende uddannelser/semestre:











Idræt 5. semester
På Idræt 5. semester har der i mange år været interesse for at ansøge om forhåndsmerit til at
erstatte kursus- og projektmoduler med typisk kursus-aktiviteter på universiteter i særligt USA og
Australien.
Idræt 1. semester kandidat
På Idræt 1. semester kandidat har vi i tidligere bevilget forhånds-merit for hele semestret med
aktiviteter fra Jyvaskyla Universitetet og San Diego State University.
Idræt 3. semester kandidat
Enkelte studerende har fået forhånds-merit til New Venture Creation semestret på AAU
Folkesundhedsvidenskab 3. semester
En enkelt studerende har fået forhånds-merit for valgfag fra Universitetet i Oslo. Flere har fået
godkendt forhånds-merit for valgfag på MedIS og tilsvarende kursusmoduler på andre danske
universiteter. Tidligere er hele semestres ophold i USA blevet godkendt.
Klinisk videnskab og teknologi 3. semester
Der er givet forhånds-merit for valgfag på andre danske universiteter.
Sundhedsteknologi 3. semester kandidat
Enkelte studerende har fået forhånds-merit for Creative Genius semestret på AAU

Hvad er de administrative udfordringer i behandling af forhånds-merit?
Det sker jævnligt, at studerende ikke bliver optaget på de ønskede studie-aktiviteter på andre universiteter.
Disse studerende har enten måttet søge forhånds-merit på ny for andre fag eller har måttet finde andre fag
og håbe på at disse efter bestået eksamen ville blive meritgodkendt af studienævnet. I praksis betyder det,
at studienævnet behandler flere forhånds-merit ansøgninger end der gives merit, og at nogle studerende
ansøger om forhåndsmerit for flere fag end de vil kunne følge og bestå.
Denne praksis betyder samtidigt at studienævnet laver en del fagligt og administrativt arbejde ifm.
behandling af forhånds-merit, som kan vise sig at være overflødigt, men der er ikke umiddelbart noget, vi
kan gøre ved det.

Merit ved optag ifm. studieskift
AAU optager hvert år studerende, som tidligere har været optaget på tilsvarende uddannelser – enten på
AAU eller andre uddannelses-institutioner. Ved optag på bachelor-uddannelser skal studerende søge om
merit, hvis de måske kan opnå merit fra en tidligere uafsluttet uddannelse. Studienævnet behandler disse
ansøgninger samlet umiddelbart inden studiestart 1. september. Hvis de studerende ikke ansøger, men vi
opdager, at en studerende tidligere har bestået fag på andre uddannelser svarende til fag på
sundhedsteknologi, så skal vi lave en merit-vurdering.
Hidtidig praksis vedr. merit
På sundhedsteknologi gives merit, hvis den studerende har haft de samme/meget lignende fag på de første
semestre af andre uddannelser. Skifter de f.eks. studium fra en anden ingeniøruddannelse vil de kunne
opnå merit for f.eks. PV (Problembaseret Læring og Videnskabelig metode), matematik-kurser og

programmerings-kurset på 1. semester. Der kan være tilfælde, hvor der også gives merit for
projektarbejder, men eftersom de har et eksplicit sundhedsteknologisk fokus, vil de studerende typisk ikke
kunne opnå merit for projektmoduler.
Skift fra andre ingeniøruddannelser eller MedIS til Idræt vil typisk ikke kunne opnå merit for PV på trods af
at de har fag som kan have enslydende titel. Ved behandling af ansøgninger anvendes typisk begrundelsen
”PV kurset på Idræt er i studieordningen særligt orienteret mod Idrætsfaglige metoder og teorier, som
forventes anvendt i projektarbejdet.”
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