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Guide til forhåndsmeritering af ophold på udenlandsk 
universitet – 5. semester bachelor eller 3. semester 
kandidat 
 

Den studerende 
 

• undersøger hvilke relevante kurser, det pågældende universitet udbyder (tjek deres 
hjemmeside). 

• kontakter sin fagkoordinator på det pågældende semester for at høre, om kurserne er 
relevante i forhold til uddannelsen. 

• søger studienævnet om forhåndsgodkendelse af kurser svarende til 30 ECTS ved brug af 
’Blanket til merit/Application for Pre-Approval of Credit Transfer’. Deadline for ansøgning er 1. 
april. 

• påfører dog kurser på op til i alt 60 ECTS og prioriterer disse kurser for at undgå at komme i 
klemme, hvis kurserne ikke udbydes eller er overbookede på det udenlandske universitet. I 
tilfælde, hvor det ved ankomst til universitetet ikke lykkes at finde nok relevante kurser, skal den 
studerende straks opdatere sin forhåndsmerit med nye relevante kurser og sende den til 
studienævnet.  

• skal efter hjemkomsten sende dokumentation til studienævnssekretæren for beståede 
eksamener for det aftalte antal kurser fulgt på det udenlandske universitet.  
 

Specielt for 5. semester bachelor 
• Hvis den studerende efter hjemkomst fra det udenlandske universitet ikke har bestået de 

krævede 30 ECTS, skal den studerende kontakte studienævnet for en løsning på, hvordan de 
resterende ECTS bestås.  
 

Specielt for 3. semester kandidat 
• Studienævnet kan tillade, at den studerende vælger ét kursus på maks. 7,5 ECTS, som er 

mindre fagligt specifikt. Det anbefales, at den studerende påfører to mindre tekniske kurser i 
prioriteret rækkefølge. Hvis ikke 1. prioriteten kan realiseres, vælges 2. prioriteten. Øvrige 
kurser skal være relevante i forhold til uddannelsens læringsmål. 

• Hvis den studerende efter hjemkomst fra det udenlandske universitet ikke har bestået de 
krævede 30 ECTS, skriver den studerende et miniprojekt svarende til de manglende ECTS. 
Skrivning af miniprojektet skal aftales med studienævnet og fagkoordinatoren. I løbet af 
skrivningen af miniprojektet modtager den studerende vejledning, og miniprojektet afsluttes 
med en eksamen. 

https://www.moodle.aau.dk/mod/page/view.php?id=1406157
https://prod-aaudxp-cms-001-app.azurewebsites.net/media/gf3lymrh/221122_application_pre_approval_credit_transfer_mbg_ghc.docx

