
Beredningsunderlag för tecknande av bilateralt utbytesavtal (Dnr 474-17) 

1. Generell information om utländskt lärosäte 
 
Institution & Faculty: 
 
 
Webpage  
Erasmuscode (if applicable)  
 
 
Contact information: 
Address  
  
  
City  
Country  
 
 
Contact person 
Name  
Position  
Email  
tlfn  
 
 

2. Kontakt HB 
 
Akademihandläggare 
Namn mail tlfn 
   
International Office 
Namn mail tlfn 
   
 
 

3. Förankring 
För varje sektion som berörs av avtalet ska namn samt mail för de personer hos 
vilka avtalet förankrats vara ifyllt. Utöver sektionschef och studierektor 
(A1)/Programansvarig (A3) så kan detta även omfatta andra anställda inom 
akademin såsom professorer, lektorer, adjunkter eller tekniker som initierat avtalet 
eller på annat sätt haft kontakt med lärosätet.  
 
Internationell samordnare  ☐ datum: 
Grupp för internationalisering (GFI) ☐ datum: 
Akademins utökade ledningsråd (AULR) ☐ datum: 
Akademiövergripande samordnarmöte ☐ datum: 
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Sektion Namn Mail 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

4. Beredning av avtal  
Inresande studenter:  
Avtalet omfattar följande ämnesområden 
 
Ämnesområde Kurspaket Bilaga 
   
   
   
   
 
Utresande studenter:  
Avtalet avser följande ämnesområden för inresande studenter 
Program  Bilaga 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

5. Undertecknat och Diariefört 
 
Diarienr:  
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Checklista bilagor: 
Till checklistan ska inför beslut i det utökade ledningsrådet följande punkter finnas beskrivet i 
en bilaga. För utresande studenter upprättas en bilaga per program.  

 
□ Generell information om universitetet bilaga: 
 Ackrediterateringar 
 Partners professionsinriktning och profilering 
 Vilka svenska/internationella partners har lärosätet sedan innan 
 Är lärosätet rekommenderat av någon 
 Eventuella forskningssamarbeten 

□ Utresande studentmobilitet (generellt eller per program) 
o Vilka kurser/utbildningar erbjuds för HB:s studenter vid partnerlärosätet? 
o På vilken nivå erbjuds kurserna? 
o På vilket språk finns kurserna? 
o Har kursplaner samt litteraturlistor ackrediterats av ämnesansvarig? 
o Vilket intresse finns hos våra studenter att läsa vid partnerlärosätet? 
o Terminstider (längd samt tid) 
o Antal studenter 
o Boende 
o Stipendiemöjligheter 
o Landets politiska stabilitet 
o Är studenterna garanterade att läsa kurser motsvarade 30ECTS 
o Hur tas studenterna om hand vid universitetet 

□ Inresande studentmobilitet (generellt eller per ämnesområde) 
o Vilka kurser/utbildningar har vi att erbjuda på engelska för inresande? 
o På vilken nivå erbjuds kurserna? 
o Terminstider  
o Antal studenter 
o Kommer de inresande studenterna att kräva extra insatser och stöd?  
o Utländskt universitet certifierar engelskanivå 

□ Lärarmobilitet (generellt eller per ämnesområde) 
o Hur många 
o Ämnesområde 

□ Vilken typ av studiegång gäller avtalet? : 
 a) studenter som läser kurser som kan leda till examen vid HB? 

o Finns det möjlighet att studenterna läser kurser som kan leda till examen. I så 
fall ställs särskilda krav på behörighet vid antagning. Fundera även över vad 
studenten måste uppvisa vid utfärdande av examen. 

 b) studenter som läser enstaka kurser som ej leder till examen 
□ Avtalets giltighetstid: 

Hur länge ska avtalet fortlöpa? Om det är en ny partner är det oftast bättre att 
skriva avtalet på ett par år och sedan förlänga om det visar sig att samarbetet faller 
väl ut.  
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