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Internat ionel la avdelningen

Riktlinjer och information i detta dokument gäller inkommande
Erasmuspraktikanter vid LTH.

Internationella avdelningen vid LTH har noterat att antalet
Erasmuspraktikanter som vill göra praktik vid någon LTH-institution har
ökat markant på senare år. Det har dessutom, i samband med det nya
Erasmus-programmet Erasmus+ kommit nya direktiv och malldokument.

I syfte att samordna hanteringen och undvika problem för praktikanten, som
till exempel oklarheter kring individens försäkringsskydd under
praktikperioden, gäller följande riktlinjer och handläggningsordning för
hanteringen av inkommande Erasmuspraktikanter vid LTH.

Definition av en Erasmuspraktikant:
Erasmuspraktikanter är studenter inom EU som förlägger en
praktikperiod på mellan 3 och 12 månader under sin universitets- eller
högskoleutbildning till ett företag, en organisation eller institution i ett
annat EU-land. Erasmuspraktikanter är inte Erasmusstudenter.  Inget
utbytesavtal mellan LTH och praktikantens hemlärosäte ligger till
grund för denna mobilitet. Lunds universitet är att likställa med ett
företag i dessa sammanhang.

1) Erasmuspraktikant tar kontakt med lärare vid LTH institution

Ekonomiska och strategiska överväganden att göra på
institutionen:

a. Erasmuspraktikanter ger ingen ersättning till institutionen.

b. En avvägning mellan det tillskott som en praktikant kan
utgöra för en institution och det faktum att praktikanterna
samtidigt använder resurser som kan vara avsatta till
uppdraget att utbilda antagna studenter måste göras.
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2) Läraren och prefekten accepterar att handleda Erasmus-
praktikanten under en period på mellan 3 och 12 månader:

a. Ett s.k. ”Learning Agreement for Traineeships” i enlighet med
EU-kommissionens riktlinjer ska upprättas mellan
praktikantens lärosäte, praktikanten och ansvarig handledare
vid LTH. Ansvarig handledare ansvarar för att få
godkännande av sin prefekt, som även sätter sin signatur på
studentens ”Learning Agreement for Traineeships”.

Mer information finns här, läs även annex:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/doc/learning-traineeships_en.pdf

b. Kopia av ”Learning Agreement for Traineeships” tillsammans
med en kopia på studentens pass/ID-kort skickas till LTHs
internationella avdelning (HS55 eller incoming@kansli.lth.se)
Registreringen av Erasmuspraktikanter görs i en särskild
Ladokrutin av LTHs Internationella avdelningen. Ovan
angivna dokument är underlag för registreringen. I och med
denna registrering skapas ett P-nummer, en form av tillfälligt
personnummer för studenter vid Lunds universitet, för
studenten.

3) Erasmuspraktikanter får inte läsa kurser vid Lunds universitet
under sin praktik vid LTH:

a. Erasmuspraktikanter ska vara registrerade som praktikanter
och får därmed inte läsa kurser eller göra akademiska
prestationer vid Lunds universitet under sin praktikperiod vid
LTH.
.

b. Efter praktikperioden får inte någon form av intyg utfärdas
som visar att praktiken ger/motsvarar ett visst antal hp/ECTS-
poäng. Ett eventuellt tillgodoräknande av praktiken vid
hemlärosätet fastställs innan praktikens början och är till fullo
hemuniversitetets ansvar. Handledaren vid LTH ska förhålla
sig till och fullgöra villkoren för handledning i enlighet med
EU-kommissionens riktlinjer som är bilaga till ”Learning
Agreement for Traineeships”. Genom att signera studentens
learning agreement förbinder man sig att även fylla i och ge
studenten ett ”Traineeship Certificate” vid praktikens slut.
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Mer information här:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/doc/learning-traineeships_en.pdf. Läs även annex.
Inga andra intyg får utfärdas.

4) Erasmuspraktikanten är försäkrad under sin praktik vid LTH

Alla som på något sätt ingår i verksamheten vid Lunds
universitet är under sin vistelse här försäkrade.

Praktikanter vid Lunds universitet täcks automatiskt av en
samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet kallad GIF.  Den
täcker akut sjuk- och tandvård samt har ett ansvars- och
egendomsskydd samt gäller i hela Schengen-området. För
fullständiga försäkringsvillkor se
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/perso
nforsakring/grupp-och-individforsakring.

I de fall då studenten får poäng för praktiken vid sitt
hemuniversitet och om det finns en överenskommelse mellan
institutionen vid LTH och studentens hemuniversitet, vilket
det alltid ska göra (se punkt 2 ovan) täcks studenten istället av
Student IN. För fullständiga försäkringsvillkor se
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/studen
tforsakring/student-utbytesstudenter-i-sverige

Europeiska medborgare bör dessutom ha med sitt European
Health Insurance Card (EHIC). Detta berättigar dem till
sjukvård till samma kostnad som svenska medborgare. Det
beställs från hemlandets motsvarighet till Försäkringskassan.
Mer information finns här:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=en

5) Erasmuspraktikanten och LU kort

Mottagande institution ansvarar för att lägga upp praktikanten som
gäst i Lucat. Då skapas en LU-identitet för e-postkonto och
passerkort.



4

Senast uppdaterad 2014-09-17 /CJA

6) Erasmuspraktikanter i Studentlund:

a. Enligt kuratorskollegiet kan inkommande
Erasmuspraktikanter tillåtas ta del av nationslivet. För
inskrivning i en nation behöver praktikanten ett P-nummer ur
Ladok  (se 2.b)

b. Stödfunktionerna vad gäller bostäder för internationella
studenter vid Lunds universitet är hårt belastade. Till de
bostäder som förmedlas av Lund University Accommodation
(LuAcc), prioriteras i första hand Masterstudenter och
utbytesstudenter. Under perioder med mindre beläggning, kan
även Erasmuspraktikanter tänkas få bostad via LuAcc. I övrigt
är Erasmusprakikanter hänvisade till den privata
bostadsmarknaden.

Vid frågor, kontakta LTHs Internationella avdelningen i Kårhuset.


