Studienævn for Masteruddannelser, Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab

Ansøgning om merit eller forhåndsmerit

Jeg søger om:

Merit______

Forhåndsmerit______

Der udfyldes et skema pr. fag

Merit:
Ansøgning om merit behandles kun, såfremt du er optaget på en masteruddannelse under
masterstudienævnet.
Forhåndsmerit:
Behandles med henblik på at faget efterfølgende ved snarlig eller nuværende indskrivning på en hel
uddannelse under masterstudienævnet kan meriteres ind i en gældende studieordning.
Vurderingskriterier:
Studienævnet vurderer din meritansøgning på baggrund af nedenstående tre kriterier, hvor alle tre skal
kunne imødekommes for en positiv afgørelse. Opfylder du ikke punkt 1 kan din ansøgning afvises
administrativt.
1) Det faglige niveau skal være på masterniveau, dvs. faget skal være et masterfag udbudt på efter regler
ifølge Masterbekendtgørelsen , jf. § 16
2) Det faglige indhold skal være relevant på din masteruddannelse ift. uddannelsens formål og
kompetenceprofil; der skal være faglig ækvivalens
3) Det antal ECTS-point, der søges merit for, er dokumenteret ved undervisnings-, proces- eller
pensumliste samt studieordning og evt. fagbeskrivelse, så det svarer til, hvad vi forlanger af vore
studerende på en tilsvarende masteruddannelse. Disse vedhæftes som bilag til ansøgningen
Vejledning:
Udfyld blanketten elektronisk, gem på din PC og vedhæft den som fil i pdf. – format. Send ansøgningen
til studienaevnmaster@sam.sdu.dk. . Er der tvivlsspørgsmål, mailer eller skriver vi til dig som led i
sagsbehandlingen. Du skal påregne en sagsbehandlingstid på et par uger.
Afgørelse:
Er du SDU studerende, får du svar på din ansøgning på din studentermail.
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Udfyld venligst følgende

Cpr-nr.:

Uddannelse – Master i:

Fornavn (e):
Efternavn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.:
E-mail:

Angiv herunder først i sølje 1 det fag, du enten har bestået eller ønsker at bestå. Angiv derefter i søjle 2
det fag, som du ønsker merit for. Vedlæg dokumentation i form af fx bevis, pensumoversigt,
studieordning, fagbeskrivelse eller lignende. Uden dokumentation kan studienævnet ikke tage stilling til
faglig relevans, så det er vigtigt at du belyser dette så grundigt som muligt.

1. Fag, der er bestået (merit) eller du
ønsker at tage (forhåndsmerit);
Fagtitel og uddannelsesnavn

Fagtitel og uddannelsesnavn

Uddannelsesinstitution

Uddannelsesinstitution

Årstal

Årstal

ECTS-point

ECTS-point

Dato

2. Fag, du ønsker merit for

Underskrift
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