
 

Meritvejledning 
 
 

Hvad er merit? 
 

Hvis du har gennemført en uddannelse, dele af en uddannelse eller blot et enkelt fag, kan du 

søge om at få faget/fagene godskrevet som led i din nye uddannelse på psykologi. Det kaldes 

merit. Det er Studienævn for Psykologi, der beslutter, om du kan få merit. Generelt gælder 

det, at du kan søge om merit, hvis du har bestået eksamen i et tilsvarende fag på en anden 

uddannelse, en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet. Faget skal med 

andre ord være på samme niveau. Dvs. hvis faget eksempelvis søges overført til et fag på 

kandidatuddannelsen i psykologi, skal faget også være på kandidatniveau. 

 

Du finder fagbeskrivelser og vægtning i ECTS for fagene på psykologiuddannelsen i vores 

studieordning, som du finder for bacheloruddannelsen her og for kandidatuddannelsen her. 

Disse fagbeskrivelser kan du sammenholde med dine fagbeskrivelser fra tidligere beståede 

fag – og samtidig have for øje, at fagene udover at have tilsvarende indhold også skal have et 

tilsvarende antal ECTS-point. I forhold til startmerit er det væsentligt, at du kun skal søge, 

hvis de fag, som du tidligere har bestået, lever op til ovenstående kriterier. 

 
Hvis du er i tvivl om de generelle forhold ved merit, er du meget velkommen til at komme forbi 

de faglige vejleder og få hjælp og vejledning i, hvordan du bedst muligt forbereder og opstiller 

en meritansøgning. 

 

 
Hvordan søger jeg? 
 

Du skal udfærdige en meritansøgning, som skal sendes til Studienævn for Psykologi via 

SPOC (https://studyboard.sdu.dk) – vælg den blanket, der svarer til det, som du vil søge merit 

for. 

 

 
Hvad skal min ansøgning indeholde? 
 

På SDU’s hjemmeside står der følgende: ”En meritgodkendelse kræver, at alle oplysninger 

vedrørende faget er tilgængelige for universitetet. Du skal kunne redegøre for, hvor meget 

kurset eller kurserne tæller i ECTS-point. Du skal også kunne redegøre for indholdet af 

kurserne og argumentere for, at det er relevant for den uddannelse du er optaget på.” 

 
Dette betyder, at du gennem din ansøgning skal klargøre overfor studienævnet, hvorfor det 
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fag, du søger meritoverført, ligner det fag, du søger det overført til. Du skal altså gøre det 

klart, at ALLE fagelementer i faget på psykologi ved SDU er opfyldt gennem dit fag fra en 

anden uddannelse/uddannelsesinstitution. 

Dette gør du ved at udfylde det ækvivalensskema, som du finder på Studienævnets 

hjemmeside: 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi/administration/institutraad/s

tudienaevn+for+psykologi under menupunktet "Dispensations- og meritansøgninger" samt 

ved at vedhæfte den relevante dokumentation om det beståede fag, eks. målbeskrivelser, 

kursusbeskrivelse og/eller pensumangivelser. 

 
Det er meget vigtigt, at du kun vedlægger relevant dokumentation! Hvis du sender 50-100 

siders dokumentation af sted, kan det være meget svært for studienævnet at danne sig et 

overblik over din ansøgning, og endnu sværere at finde den relevante information. Du hjælper 

altså sagsbehandlingen, og ikke mindst dig selv, ved kun at finde og vedlægge den relevante 

dokumentation. 

 

 
Hvor lang tid tager det, før jeg får svar? 
 

Det er ikke muligt at sige præcist, hvor lang tid der vil gå fra studienævnet, har modtaget din 

ansøgning, og til du har et svar. Dette skyldes bl.a. at der for langt de fleste 

meritansøgningers vedkommende indhentes en udtalelse fra en fagkyndig. Som 

tommelfingerregel skal du være ude i god tid, da sagsbehandlingen kan tage op til 3 

måneder. Som tidligere nævnt, kan du selv gøre dit til, at sagsbehandlingen forløber 

hurtigere ved at lave en overskuelig og relevant ansøgning. 

 

 
Hvem kan hjælpe mig? 
 

Har du spørgsmål til udarbejdelsen af ansøgningen, de generelle regler eller noget helt tredje, 

er du meget velkommen til at søge hjælpe hos de faglige vejleder, fvlpsy@health.sdu.dk . 

 

 

Forhåndsmerit i forbindelse med udlandsophold 
 

Ovenstående gælder også i forbindelse med ansøgning om forhåndsmerit i forbindelse med 

udlandsophold, eller hvis man ønsker at følge et fag på et andet universitet i Danmark. 
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