
Udlandsophold på psykologistudiet 
 
Mens du går på psykologistudiet, kan du vælge at lade et studieophold i udlandet indgå i uddannel-
sen. De studieaktiviteter, du deltager i ved det pågældende udenlandske universitet, træder da i ste-
det for de studieaktiviteter, du skulle have haft på den hjemlige uddannelse. Med andre ord får du 
merit for de fag, som du vælger at tage i udlandet. Herunder gennemgås proceduren for planlægning 
af dit udlandsophold. Proceduren starter og slutter i studievejledningen for psykologi. 
 
Planlægningsprocedure for udlandsophold 
 
Trin 1: Studievejledningen  
Start med at kontakte studievejledningen for psykologi for at få en generel samtale om udlandsop-
holdet, og hvordan du ansøger om dette. Før du kan tage på et udlandsophold skal du have godkendt 
en forhåndsmeritansøgning. En forhåndsmerit vil sige, at du på forhånd har fået godkendelse af stu-
dienævnet for psykologi på, at de fag, du ønsker at tage på et andet universitet, giver merit for de 
fag, du ellers skulle have haft på Aalborg Universitet. Du finder blanketten til forhåndsmeritansøg-
ningen på Moodle under Studierum for Psykologi i mappen Blanketsamling. Vil du færdiggøre din 
uddannelse på normeret tid, skal du finde kurser i udlandet, der nogenlunde svarer til de kurser, der 
er på det pågældende semester ved studiet i Aalborg. At et kursus svarer til et andet kursus betyder, 
at tematikken og indholdet af kurserne er lig hinanden, og at omfanget er det samme målt i ECTS 
point. Vælger du f.eks. at rejse på 3. semester, bør du tilsigte at få kurser, der dækker kognitiv-, bio-
logisk- og udviklingspsykologi. 
 
Trin 2: Hvor kan jeg studere i udlandet, samtale med International koordinator  
Der findes et utal af universiteter i udlandet, der tilbyder psykologikurser. Du kan enten tage af sted 
igennem en udvekslingsaftale, f.eks. Erasmus, hvor International Kontor vil kunne vejlede dig i for-
hold til hvilke universiteter, der er indgået aftaler med. Ved spørgsmål kan du kontakte Internatio-
nal koordinator, Thomas Alrik Sørensen, for at få en idé om hvilke universiteter, der er indgået en 
samarbejdsaftale med. Du kan kontakte Thomas Alrik Sørensen på alrik@hum.aau.dk.   
 
Alternativt kan du rejse ud på egen hånd. Her er det op til dig selv at finde et udenlandsk universitet 
og forhøre dette universitet om muligheden for at tage de pågældende fag. Studerende på egen hånd 
har tidligere fundet god hjælp igennem EDU, som er et gratis vejledningstilbud for udvekslingsstu-
derende. Tidligere studerende ved AAU har blandet andet læst et semester på:   
 
1- Westminister University, London, England  
2- Griffith University, Australien  
3- Bishop University, Quebec, Canada  
4- University of Iowa, USA  
5- University of Queensland, Australien 
 
 
 



Trin 3 Internationalt kontor  
Er du nået til trin 3, har du fået en grundig introduktion til forhåndsmeritansøgningen og andre rele-
vante aspekter. I forlængelse heraf er det altid en god ide at tage kontakt til Internationalt kontor på 
Aalborg Universitet, som har stor erfaring med planlægning af udlandsophold. På websiden: 
http://internationaltkontor.aau.dk/ kan du finde flere informationer om udlandsophold, men vi anbe-
faler, at du snakker med dem, så du ikke forbigår vigtig information. Det Internationale kontor fin-
des på følgende adresse:  
 
Internationalt kontor  
Aalborg Universitet 
Fibigerstræde 10 
9220 Aalborg Øst 
 
Find yderligere kontaktinformation her: https://www.internationaltkontor.aau.dk/kontakt/ 
 
Trin 4 Studievejledningen  
Når du er kommet gennem trin 1-3 er du klar til at indlevere din forhåndsmeritansøgning. Inden du 
indleverer din ansøgning, kan det være en god ide at komme forbi studievejledningen igen, så vi 
kan hjælpe dig med at se ansøgningen igennem og tjekke, at du har alt den nødvendige information 
med. Ansøgningen skal afleveres til studienævnssekretæren, Andrea von Dosenrode, som registre-
rer den, hvorefter den bliver vurderet. 
 
Vi håber, at ovenstående kan hjælpe dig godt i gang med forberedelserne til dit udlandsophold. Du 
er selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte Studievejledningen eller Internationalt Kontor 
for uddybende information og spørg hellere en gang for meget en en gang for lidt! 
 
De bedste hilsner fra 
Studievejledningen for Psykologi ved Aalborg Universitet 
 
Tlf.: 99 40 31 15  
Mail: studvejl-Psykologi@hum.aau.dk  
 
 


