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Studienævnsvedtagelse vedr. obligatorisk og frivillig 

startmeritoverførsel på ToRS 

 

12. APRIL 2021 

Som vedtaget på Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studiers 

møde afholdt 12. april 2021 og opdateret d. 13. juli 2021. 

 

Det fremgår af Adgangsbekendtgørelsen ( 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/69 ) at: 

 

§ 37. En ansøger skal oplyse om og søge merit for beståede fag fra 

alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. 

Stk. 2. Universitetet fastsætter regler om disciplinære 

foranstaltninger, for ansøgere som afgiver urigtige eller mangelfulde 

oplysninger. 

 

Se: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/merit/  

 

Se: https://studier.ku.dk/kandidat/ansoegning-og-optagelse/tidligere-

studerende/merit-for-tidligere-uddannelse/  

 

Se: https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-

ba/Sider/Emne.aspx?topicid=7644b42a-fdf3-4f14-8a63-5150e20ee28e  

 

Se: 

https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=HUM4042&gro

upid=2&casefolderid=1&doctype=5  (formular til ansøgning om frivillig 

startmeritoverførsel fra Danmark) 
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SIDE 2 AF 5 Se: 

https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/FormEngine/v2/ShowForm.aspx?alias

=HUMMeritTilvalgUdland&groupId=2&casefolderid=1&doctype=5&formi

d=478  (formular til ansøgning om frivillig startmeritoverførsel fra udlandet) 

 

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier vil, som det har pligt 

og hjemmel til jf. § 54. Stk. 1. i Uddannelsesbekendtgørelsen ( 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2285 ) træffe afgørelse om evt. 

obligatorisk startmeritoverførsel (tvangsmeritoverførsel) af evt. beståede 

studieelementer på fagligt forsvarlig facon, under iagttagelse af et antal 

vedtagne principper: 

 

For BA-studerende: 

 

• Der vedtages i ingen tilfælde obligatorisk startmeritoverførsel som 

propædeutik. Propædeutikken er formelt set ikke en del af den 

egentlige BA-uddannelse, og er ikke omfattet af reglerne om 

obligatorisk startmeritoverførsel. 

 

For BA- og KA-studerende: 

• Der vedtages generelt så lidt obligatorisk startmeritoverførsel som 

muligt. Den enkelte studerende bør have størst mulig fleksibilitet og 

frihed til selv at vælge hvilke meritoverførsler vedkommende ønsker 

sig for sig selv, og på den baggrund indgive selvvalgte ansøgninger i 

ovennævnte formularer om frivillig startmeritoverførsel, efter 

studiestart, om den meritoverførsel den studerende faktisk ønsker 

sig, i modsætning til tvangsansøgning indgivet før studiestart om 

(evt. uønsket) obligatorisk startmeritoverførsel. 

• Der udarbejdes ikke af studienævnet en individuel alternativ 

studieplan til hver enkelt studerende for hvem der træffes afgørelse 

om obligatorisk startmeritoverførsel, men den studerende kan selv 

udarbejde en sådan plan til sin egen brug. 

• Studienævnet opfordrer studerende til at henvende sig til 

studievejledningen (og evt. en relevant faglærer) for at få hjælp til 

hvorledes den alternative studieplan kan stykkes sammen, da 

studievejledningen er god til dette, særligt når udlandsophold skal 

placeres i den alternative studieplan, og når der skal tages højde for 

at de fleste kurser kun udbydes i enten efterårssemestre eller 

forårssemestre. Se: http://tors.ku.dk/kontakt/studievejledning/  

• Der vedtages i ingen tilfælde obligatorisk startmeritoverførsel af 

studieelementer aflagt under Åbent Universitet eller på lignende 

facon. Som studerende ved Åbent Universitet følger man ikke et 

regulært uddannelsesforløb, men køber sig ret til at aflægge 

https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/FormEngine/v2/ShowForm.aspx?alias=HUMMeritTilvalgUdland&groupId=2&casefolderid=1&doctype=5&formid=478
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SIDE 3 AF 5 eksaminer, enkeltvis, som så evt. efterfølgende kan stykkes sammen. 

Studieelementer aflagt ved Åbent Universitet er derfor ikke omfattet 

af reglerne om obligatorisk startmeritoverførsel. 

• Der vedtages i ingen tilfælde obligatorisk startmeritoverførsel af 

studieelementer aflagt under en færdiggjort uddannelse, fx en 

tidligere færdiggjort BA eller en tidligere færdiggjort KA. 

Obligatorisk startmeritoverførsel omhandler kun beståede 

uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på 

samme niveau. 

• Der vedtages i ingen tilfælde obligatorisk startmeritoverførsel af 

studieelementer aflagt under en uafsluttet uddannelse på et andet 

niveau, fx en uafsluttet professionsbacheloruddannelse. Dette både 

fordi obligatorisk startmeritoverførsel kun omhandler beståede 

uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på 

samme niveau, og fordi der kun i få tilfælde meritoverføres fra 

professionsbacheloruddannelser til universitets-BA-uddannelser på 

ToRS. 

• Der vedtages i ingen tilfælde obligatorisk startmeritoverførsel som 

bachelortilvalg eller kandidattilvalg. Mange studerende har behov 

for at friholde hele, eller dele af, deres tilvalg til brug for fx 

gymnasierettede tilvalgspakker eller specifikke BA-

tilvalgsstudieelementer, som de ønsker at tage for derved at 

kvalificere sig til optag på en bestemt KA-uddannelse, eller for KA-

studerendes vedkommende, specifikke KA-tilvalgsstudieelementer, 

som de ønsker at tage for at styrke deres faglige profil.   

• Jf. punkt 5 på side 4 i: 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/aftale-om-

justering-af-fremdriftsreformen-november-2015.pdf  så har 

Ministeriet præciseret over for uddannelsesinstitutionerne, at der 

ikke skal vedtages obligatorisk startmeritoverførsel, hvis 

fagelementet ikke er faglig relevant for den uddannelse, hvor den 

pågældende studerende er optaget. Eftersom tilvalget kan indeholde 

hvad som helst (fagligt set) bare det er på højt nok niveau (BA-

niveau henholdsvis KA-niveau), så er det kun den enkelte studerende 

selv der kan afgøre hvad der faktisk er fagligt relevant for den 

pågældende, at fylde sit tilvalg ud med. 

• Studiefremdriftsreformen i sin udgave 2.0 for Københavns 

Universitet, som trådte i kraft fra og med efterårssemesteret 2016, 

har ophævet kravet om obligatorisk tvangstilmelding til 30 ECTS 

undervisning og eksaminer hvert semester. 

• I de tilfælde hvor der er vedtaget obligatorisk startmeritoverførsel, 

skal den studerende derfor selv identificere og melde sig til en eller 

http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/aftale-om-justering-af-fremdriftsreformen-november-2015.pdf
http://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/aftale-om-justering-af-fremdriftsreformen-november-2015.pdf


 

 

SIDE 4 AF 5 flere andre relevante kurser/eksaminer i det/de pågældende 

semestre/eksamensterminer, i de relevante tilmeldingsperioder. 

• Se vedr. kursustilmelding: https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-

hebraisk-persisk-tyrkisk-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20til%20kurser&topicId=85

43d8f5-d9b2-4b44-a084-

6a6a7f519361#199035_noPictureOnTop_content 

• Se vedr. eksamenstilmelding: https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-

hebraisk-persisk-tyrkisk-

ba/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20til%20eksamen&topicId=

e962ea6a-1174-444e-9c92-

32f8f90d9c9d#199217_noPictureOnTop_content  

• Obligatorisk startmeritoverførsel vedtages kun når det er fuldt fagligt 

forsvarligt. Dvs. alle krav om tilstrækkeligt højt akademisk niveau 

(bachelorniveau eller kandidatniveau), tilstrækkeligt 

dækkende/sammenfaldende fagligt indhold og tilstrækkeligt tung 

studiebelastning, som altid gælder for meritoverførsel som 

studieelementer på et centralt fag på BA-niveau eller KA-niveau, 

gælder også ved obligatorisk startmeritoverførsel. 

• Obligatorisk startmeritoverførsel vedtages af Studienævnet for 

Tværkulturelle og Regionale Studier efter omhyggelig faglig 

helhedsvurdering, dvs. at der tages hensyn til hvor lang tid siden det 

er at beståede uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede 

uddannelsesforløb faktisk blev bestået og under hvilke faglige 

omstændigheder det skete, og der tages hensyn til alle andre fagligt 

relevante forhold og omstændigheder, som indgår i 

helhedsvurderingen. 

• Vedtaget obligatorisk startmeritoverførsel tæller med i 

førsteårsprøvekravet. Dvs. at hvis der for en studerende fx vedtages 

obligatorisk startmeritoverførsel som de 60 ECTS på første og andet 

semester (hele første studieår), så har den studerende derved opfyldt 

førsteårsprøvekravet. 

• For BA-studerende findes der en studiestartsprøve, som bestås ved at 

deltage i al undervisning på et bestemt kursus i semestrets første 

undervisningsuge, som typisk er uge 36. Hvis der er vedtaget 

obligatorisk startmeritoverførsel som den eksamen der knytter sig til 

dette kursus, så annulleres studiestartsprøven samtidig, da en 

studerende ikke kan have pligt til at deltage i undervisningen på et 

kursus hvis eksamen den studerende har erstattet i form af en 

meritoverførsel. 

https://kunet.ku.dk/studie/arabisk-hebraisk-persisk-tyrkisk-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Tilmelding%20til%20kurser&topicId=8543d8f5-d9b2-4b44-a084-6a6a7f519361#199035_noPictureOnTop_content
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SIDE 5 AF 5 • Obligatorisk startmeritoverførsel kan nedsætte den maksimale 

studietid og antal SU-klip, hvis den svarer til et eller flere hele 

semestre, som den studerende kan afkorte sin uddannelse med.  

• Rektor har mulighed for at annullere en studerendes optagelse på 

universitetet, hvis optagelsen er sket på baggrund af urigtige eller 

mangelfulde oplysninger om tidligere beståede 

uddannelseselementer på samme niveau, jf. § 19 i: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Ordensregler

___vejledning_af_1._marts_2023.pdf  

• Eftersom den enkelte studerende ifølge bekendtgørelsen har 

ansøgnings- og oplysningspligt, så anvendes konsekvent neutrale 

termer i studienævnets afgørelser om evt. obligatorisk 

startmeritoverførsel, når der oplyses om hvorvidt og i givet fald 

hvilken obligatorisk startmeritoverførsel der er vedtaget. Termer som 

”godkendt” og ”afvist” undgås konsekvent, da indhøstet righoldig 

erfaring tilsiger, at sådanne termer hovedsageligt er egnede til at 

skabe unødvendig forvirring. Positive henholdsvis negative termer 

finder bedst anvendelse i afgørelser, der drejer sig om ansøgninger 

om frivillig startmeritoverførsel som studerende har indgivet i den 

relevante formular med henblik på at opnå noget, de faktisk ønsker 

sig for sig selv. Det modsatte er tilfældet i mange ansøgninger om 

obligatorisk startmeritoverførsel. 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Ordensregler___vejledning_af_1._marts_2023.pdf
https://tors.ku.dk/ominstituttet/studienaevn/dokumenter/Ordensregler___vejledning_af_1._marts_2023.pdf

