
Side 1 

Sådan søger du ind på Meritordningen via ansøgningsportalen STADS-DANS 

Oprettelse 
Når du har oprettet dig som bruger (ansøger) i systemet, kommer du til din personlige startside og kan oprette en ansøgning: 

• Først skal du vælge uddannelsessted og uddannelsestype – Meritordningen findes under ”Særlige bachelorforløb”. Herefter klikker du på ”Søg”.
• Under søgeresultatet skal du vælge, hvilken by du ønsker at søge i og om du ønsker Meritordningen på dansk eller engelsk. Du må vælge flere, men vær

opmærksom på, at ikke alle byer tilbyder det samme. Hver ansøgning skal oprettes enkeltvis.
• Klik på ”Videre til oprettelse af ansøgning”.



Side 2 

Nationalitet 
Nu skal du angive din nationalitet: 

• Vælg det land på listen, hvor du har statsborgerskab. Hvis din nationalitet ikke er dansk eller tilhørende et andet nordisk land, skal du også angive om du har
permanent opholdstilladelse i Danmark eller et af de øvrige nordiske lande.

• Klik på ”Videre til oprettelse af ansøgning”.



Side 3 

Besvarelse af spørgsmål 
Nu skal du besvare en række nødvendige spørgsmål ved at følge punkterne, der er anført i dispositionslinjen: 

• Person.
• Søgt uddannelse/kursus.
• Krav og forudsætninger. Husk, at de uploadede filer skal være læsbare og i et af de tilladte formater.

Når du har udfyldt de påkrævede oplysninger ved hvert punkt, klikker du på ”Næste”.  



Side 4 

Afslut og send 
Når du har udfyldt alle oplysninger ved punktet ”Krav og forudsætninger”, får du vist et skærmbillede af din ansøgning og herefter kommer du til siden for afsendelse. 
Klik på ”Send ansøgning”. Du kan se en statustekst i bunden af siden, hvis ansøgningen ikke er indsendt.  



Side 5 

Status 
Du kan se status på din ansøgning via din personlige side, når du er logget ind på ansøgningsportalen. 
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