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 Studenters möjligheter 
 Programspår – fönster för utbyten
 Erasmus +
 Personal- och lärarutbyte



Internationalisering 
En högt prioriterad politisk fråga både nationellt och inom EU.

Nationell strategi – få fler studenter, lärare och forskare att verka 
utomlands parallellt med ökad internationalisering på hemmaplan. 

Inriktningsdokument för internationalisering av SLU:s utbildning på grund 
och avancerad nivå (2019-2023)



Mycket gör vi redan…  
Utbytesstudenter och 

internationella studenter på 
campus

Kåren och internationella 
kommittén arbetar med 
välkomnande och aktiviteter för 
internationella studenter. 

Internationalisering i utbildning 
och forskning

Språkcafé och aktiviteter i 
biblioteket



Studenters utbytesmöjligheter

EU-mål: 2025 ska 25% av alla studenter inom 
högre utbildning ha deltagit i en studierelaterad 
internationell mobilitet (minst 3 månader).

Många möjligheter- allt ifrån en termin till ett års 
utbytesstudier, praktik, fältstudie eller 
sommarkurs utomlands 



Programspår
• Mobilitetsfönster per program

• Partneruniversitet kopplade till 
programmen

• Kurser som passar in i programmen 

Syftet är att ge studenterna tydligare 
service och förenkla processen för 
utbytesstudier samt öka antalet 
studenter som får internationell 
akademisk erfarenhet 



Utanför Europa – bilaterala avtal
• Canada, USA, Australien, Nya Zealand

• Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, Chile, Nicaragua, Colombia, Israel

Studenterna får inga stipendier som i Erasmus + dock CSN samt i vissa 
fall bidrag från fakultetsnivå eller andra bidrag. Slipper studieavgifter.

• Uganda, Sydafrika, Chile (ICM)

ICM (International Credit Mobility) studenter får Erasmus + stipendium 
för utomeuropeisk mobilitet.



Fältstudie i ett utvecklingsland

Finansieras av SIDA, administreras av UHR

Samla material till examensarbete

minst 8 veckor i fält

50 stipendier läsåret 20-21 om  27.000 kr

ansökningsomgångar deadline:

15 mars, 15 maj

MFS är ett 
stipendieprogram

https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/examensarbete-utomlands/

https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/examensarbete-utomlands/


Vad är Erasmus +

3 delar

• Studentmobilitet: studier 
och praktik

• Lärarmobilitet: 
undervisning och 
fortbildning

• Personalmobilitet: 
fortbildning



Personalutbyte med Erasmus+

• För alla anställda (oavsett anställningsform)
• Kompetensutveckling och kvalitetssäkring
• Mellan 2 dagar och 2 månader (ex resdagar)
• Bidrag till resa och uppehälle – storlek beror på land 

och avstånd. Schablonbelopp per dag av mobilitet. 
• Lärarutbyte - befintligt eller nytt avtal
• Administratörsutbyte – avtal behövs ej

Staff weeks: http://staffmobility.eu/staff-week-search







7 anledningar att åka på personalutbyte:

• Bli säkrare på din engelska
• Personlig utveckling  
• Soft skills (ex. samarbetsförmåga, nyfikenhet)
• Inspiration till ditt arbete
• Lär känna kollegor i andra länder
• Upplev andra undervisningskulturer
• En rolig och minnesvärd upplevelse i kontrast till 

en vanlig arbetsvecka



Lena Swärd, Studievägledare, Wageningen - april 2018

• Större förståelse för utbytesstudenterna och deras situation
• Inspirerande att få se hur en av våra största internationella samarbetspartners 

arbetar med studievägledning och studentstöd.
• Förståelse för dubbleringsprojekt och vad det innebär för organisationen



Salla Marttila, Forskare vid Institutionen för växtbiologi –
Häme University of Applied Sciences HAMK, Finland 2015

• Väletablerat samarbete mellan HAMK och SLU Alnarp 
• Utbyta kunskap om undervisning och kursinnehåll 
• Träffa människor och få nya perspektiv



Andis Zvirgzdins, Koordinator vid Institutionen för sydsvensk 
skogsvetenskap, Rumänien – 2020, Stefan cel Mare University

• etablera samarbete och möjliggöra student- och personalutbyten 
• bra tillfälle att marknadsföra SLU och utbildningarna som vi erbjuder
• träffa nya människor, lära sig om landets historia och uppleva kulturen



Personalutbyte i sju 
enkla steg

1. Var vill du göra utbyte?

2. Godkänns av chef

3. Kontakta värden för utbytet om tid och 
upplägg

4. Ansök senast 2 månader innan planerad resa 
till mobility@slu.se

5. Du får Mobility Grant Agreement och 
kan boka resa (på vanligt sätt)

6. Fyll i Certificate of Attendance på plats

7. Reseräkning och CoA lämnas in 
när du kommer hem

8. Din institution får medlen för ditt utbyte



Vilka blanketter ska 
fyllas i?

 Innan avresa och vid ansökan: 
Mobility Staff/Teaching Agreement

Grant Agreement Staff Mobility for Teaching and 
Training

 Vid ankomst till destinationen:
Certificate of Attendence

Efter hemresa:
Kortare rapport som fylls i online

Lämna in ifylld Certificat of Attendence



Hjälp oss att nå målet om ett ökat 
antal in- och utresande studenter 
till och från SLU! 

TACK FÖR MIG!

mobility@slu.se

mailto:mobility@slu.se
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