
Vejledende skema om klageadgang ved meritafgørelser, herunder merit ved 
studieskift, jf. reform af SU-systemet og rammer for studiegennemførelse 

 
Meritafgørelser, 
herunder merit 
ved studieskift 

 

Uddannelseselementer omfattet 
af meritankenævn 

 

Uddannelseselementer omfattet 
af Kvalifikationsnævnet 

 

Fuldt ud medhold 
i meritansøgning: 
 
1. Retlige forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Faglige forhold 
 

 
 
 
1. Må som udgangspunkt betragtes 
som begunstigende forvaltningsakt 
=> intet krav om begrundelse1 eller 
klagevejledning2. 
 
Modifikation: Sagens konkrete 
omstændigheder (f.eks. hvis ansøger 
med henvisning til afgørelsens retlige 
forhold udtrykker utilfredshed med 
at være tildelt merit) kan medføre, at 
afgørelsen ikke kan betragtes som 
begunstigende => begrundelse1 + 
klagevejledning2. 
 
=> Klage over retlige forhold kan 
herefter indbringes for Styrelsen for 
Videregående Uddannelser, jf. 
uddannelsesbekendtgørelsens § 39. 
 
 
 
2. Klage over faglige forhold kan 
alene indbringes for et 
meritankenævn, hvis der er tale om 
afslag eller delvist afslag på merit 
(danske uddannelseselementer og 
forhåndsmerit), jf. uddannelses-
bekendtgørelsens § 37, stk. 1, og § 1 i 
meritankenævnsbekendtgørelsen. 
 

 
 
 
1. Må som udgangspunkt betragtes 
som begunstigende forvaltningsakt 
=> intet krav om begrundelse1 eller 
klagevejledning2. 
 
Modifikation: Sagens konkrete 
omstændigheder (f.eks. hvis ansøger 
med henvisning til afgørelsens retlige 
forhold udtrykker utilfredshed med 
at være tildelt merit) kan medføre, at 
afgørelsen ikke kan betragtes som 
begunstigende => begrundelse1 + 
klagevejledning2. 
 
=> Klage over retlige forhold kan 
herefter indbringes for Styrelsen for 
Videregående Uddannelser, jf. LEP-
bekendtgørelsens § 19 samt øvrige 
uddannelsesbekendtgørelser for 
enkelte uddannelser. 
 
2.a. Erhvervsakademi-. og 
professionsbacheloruddannelser: 
Klage over faglige forhold (danske og 
udenlandske uddannelseselementer 
m.v.) kan alene indbringes for 
Kvalifikationsnævnet, hvis der er tale 
om "afslag på merit", jf. LEP-lovens § 
29. 
 
2.b. Universitetsuddannelser: Klage 
over faglige forhold (beståede 
udenlandske uddannelseselementer) 
kan alene indbringes for 
Kvalifikationsnævnet, hvis der er tale 
om "afslag eller delvis afslag på 
merit", jf. uddannelses-
bekendtgørelsens § 37, stk. 2. 
 

                                                           
1 Forvaltningslovens § 24, jf. § 22. 
2 Forvaltningslovens § 25.  



Afslag eller delvist 
afslag (delvist 
medhold) på 
meritansøgning: 
 
1. Retlige forhold  
 
 
 
 
 
 
 
2. Faglige forhold 
 

 
 
 
 
 
1. Begrundelse1 + klagevejledning2. 
Klage over retlige forhold kan 
indbringes for Styrelsen for 
Videregående Uddannelser, jf. 
uddannelsesbekendtgørelsens § 39. 
 
 
 
2. Begrundelse1 + klagevejledning2. 
2.a. Afslag: Klage over faglige forhold 
kan indbringes for et meritankenævn, 
jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 37, 
stk. 1, og meritankenævns-
bekendtgørelsens § 3. 
 
2.b. Delvist afslag (delvist medhold): 
Som ved afslag, jf. 2.a., dog for så vidt 
angår tildelt merit henvises til 
retsstillingen beskrevet under "Fuldt 
ud medhold i meritansøgning". 
 

 
 
 
 
 
1. Begrundelse1 + klagevejledning2. 
Klage over retlige forhold kan 
indbringes for Styrelsen for 
Videregående Uddannelser, jf. LEP-
bekendtgørelsens § 19 samt øvrige 
uddannelsesbekendtgørelser for 
enkelte uddannelser. 
 
2. Begrundelse1 + klagevejledning2. 
2.a. Afslag: Klage over faglige forhold 
kan indbringes for Kvalifikations-
ankenævnet, jf. LEP-lovens § 29 eller 
uddannelsesbekendtgørelsens § 37, 
stk. 2, samt § 5, a, stk. 2, i lov om 
vurdering af udenlandske 
uddannelseskvalifikationer m.v. 
 
2.b. Delvist afslag (delvist medhold): 
Som ved afslag, jf. 2.a., dog for så vidt 
angår tildelt merit henvises til 
retsstillingen beskrevet under "Fuldt 
ud medhold i meritansøgning". 
 

 
 
Regelgrundlag: 
 
1. Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. 
 
2. Lov om universiteter (Universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014. 
 
3. Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014. 
  
4. Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 
2014. 
 
5. Bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2013 om ankenævn for afgørelser om merit i 
universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen). 
 
6. Bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(uddannelsesbekendtgørelsen). 
 
7. Bekendtgørelse nr. 1521 af 16. december 2013 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). 
 


