
MIA – Möte med
InstitutionsAdministratörer
NYTT FRÅN INTERNATIONELLA AVDELNINGEN



Koordinatorer för de internationella
masterprogrammen

Helene von Wachenfelt

Lykke Jacobson

• Biotechnology
• Food Science and Nutrition
• Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation
• System-on-Chip
• Water Resources
• Wireless Communication
• Food Innovation and Product Design – Erasmus Mundus

• Logistics and Supply Chain Management
• Energy efficient and Environmental Building

Design
• Industrial Design
• Master in Architecture
• Sustainable Urban Design
• IMFSE – Erasmus Mundus



Koordinatorer för inkommande
utbytesstudenter

• Marie Brink

• Andréa Tarlé-
Borgström

Har ni frågor om eller problem

med kursregistreringar etc för alla

inkommande utbytesstudenter

oavsett koordinator i LADOK,

kontakta Marie eller Andréa!



Koordinatorer för utresande
utbytesstudenter

• Sophia Nilsson Dequidt

• Sara Pereira



Christina Grossmann
Chef

• Doktorander
• Dubbelexamen för doktorander
• Utbytesmöjligheter för administrativ personal

och lärare
• Alla övriga frågor….



Personalfortbildning inom Erasmus+

• Åka till ett (partner)universitet, ett företag eller
organisation

• Delta i kurser, seminarier eller workshops med
anknytning till ditt arbete

• Framför allt avsett för jobbskuggning

• Kontakta Christina för att veta vilka universitet vi har avtal
med!

• Kontakta Externa Relationer för stipendiet!
• http://www4.lu.se/internationellt/internationellt/fortbildning-

utomlands-foer-anstaellda



Riktlinjer för ERASMUS-praktikanter

• En praktikant ger ingen ersättning till institutionen
• Ett ”Learning Agreement for Traineeships” ska upprättas
• Detta skickas tillsammans med kopia på pass/ID-kort till

Marie eller Andréa för LADOK-registrering
• Praktikanterna får inte läsa kurser
• Praktiken är inte poänggivande
• Ett intyg (utan poäng) ska utfärdas efter perioden



Riktlinjer för ERASMUS-praktikanter

Följer man reglerna är studenterna:
• Försäkrade
• Kan tillåtas ta del av nationslivet
• Får i mån av plats tillgång till bostäder via LuAcc



Doktorander

En utbytesdoktorand som är vid LTH upp till ett år måste
fylla i ett ”Doctoral Student Exchange Agreement” för att var
försäkrad under sin vistelse.

http://www.lth.se/english/education/phd-studies/exchange-
studies-within-doctoral-education/



Doktorander - dubbelexamen

• Upprättas individuellt efter mall
• Börja så fort som möjligt!
• Efterfrågas oftare

Kontakta Christina




