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Policy och handläggningsordning för LTHs internationella 
verksamhet 2004 - 2007 
 
Globaliseringen innebär att utbildningen vid LTH måste anpassas för att svara mot den 
internationella efterfrågan. Det är viktigt att de högskoleingenjörer, civilingenjörer, arkitekter och 
industridesigners som utexamineras från LTH står sig väl i den internationella konkurrensen.  
Fler studenter än tidigare måste beredas möjlighet att studera utomlands. Vårt kursutbud måste 
kunna locka hit utländska gäststudenter. 
 
Det huvudsakliga syftet med internationaliseringen ska vara: 

 att medverka till att lärare och övrig personal lägger en internationell måttstock på 
utbildningen och därmed säkerställer en internationellt gångbar kompetens hos våra 
färdigutbildade högskoleingenjörer, civilingenjörer, arkitekter och industridesigners. 

 att öka studenternas förmåga att i tal och skrift behandla kvalificerade tekniska och 
vetenskapliga frågor på ett främmande språk. 

 att ge en kulturell, språklig och social förberedelse för kvalificerat tekniskt arbete i en 
internationell miljö. 

 att möta de ökade kraven på samverkan som ställs av olika intressenter såsom presumtiva 
studenter, avtalspartners, externa finansiärer, myndigheter och andra delar av vår 
omvärld. 

 
 
Mål för 2004 - 2007 
 
Med studenter avses i detta dokument såväl teknologer vid högskole- och civilingenjörs-
utbildningarna som arkitekt- och industridesignstudenter. En utgångspunkt i det internationella 
arbetet är att det ska vara till gagn för alla studenter på LTH. 
 
1. Studentutbyte 
En majoritet av alla som utexaminerats från LTH ska under minst tre månader, ha bedrivit 
studier, förlagt sitt examensarbete eller ha gjort praktik utomlands. 
Samtidigt ska så många utländska studenter som möjligt beredas möjlighet att bedriva delar av 
sina studier vid LTH. 
 
Kvalitet 

 Kontinuerlig utvärdering av redan existerande avtal ska göras. I samband med 
utbildningsnämndens erkännande av utlandsstudierna ska studenterna avge rapport om 
sin utlandsvistelse. 

 Avtalen ska regelbundet omprövas. Kriterier som då ska beaktas är balansen, sett över en 
längre tidsperiod samt hur väl samarbetet har fungerat i övriga delar. 

 En utveckling av ämnesövergripande avtal bör ske och fakultetsavtal tecknas med de 
universitet av högsta kvalitet som är av intresse för LTH och dess studenter.  

 
Geografiska områden 

 Studenterna ska erbjudas ett varierat utbud av studieorter över världen.  
 Studenternas intresse för utbyte med länderna inom EU bör stimuleras. 
 LTH ska sträva efter att öka omfattningen av utbudet med engelskspråkiga länder. 
 Utbytena ska ej koncentreras enbart till traditionella områden.  Utveckling av utbyten med 

länder som jämfört med Sverige är kulturellt och socialt annorlunda skall stimuleras.  
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1.1 Utresande studenter 
 
Ett ökat studentutbyte kräver riktlinjer och organisation kring information och antagning. Det är 
även viktigt att ta till vara erfarenheter från tidigare utbytesstudenter.  
 
Förberedelser 
Förmedling av kontakter med tidigare utbytesstudenter ska ske via LTHs Internationella grupp. 
För att på bästa möjliga sätt vara förberedd inför utbytet ska teknologerna uppmuntras att delta i 
förberedande språkkurser. De redan befintliga TNX-kurserna i engelska, franska, tyska och 
spanska är utmärkta att följa. Detta kursutbud borde kunna utökas med ytterligare språk 
och/eller fler fördjupningskurser. 
 
Urvalskriterier vid nominering av studenter 

 Urvalskriterierna ska vara förankrade hos TLTH.. 
 Krav på behörighet och studieprestationer vid antagning bör vara så 

gemensamma/jämförbara som möjligt för alla utbildningsprogram på LTH. Det 
obligatoriska blocket bör vara avklarat innan man påbörjar utlandsstudierna. 

 Det är viktigt att social kompetens och ett engagemang i aktiviteter vid sidan av studierna 
beaktas vid uttagning till utbytesplatser.  

 Intervjuer ska utgöra ett viktigt urvalsinstrument. 
 Rangordningen sker på grundval av en sammanvägning av helhetsintryck av ansökan, 

studieplanens sammansättning, motivering, studieresultat samt intervju. 
 Urvalskriterierna ska tydligt synliggöras för alla sökande studenter. 

Beslut om nominering kan ej överklagas. 
 
Kulturkurser 
Föreläsningsserier, där man behandlar skillnader mellan olika kulturer i vår värld dit olika talare 
inbjuds, bör anordnas regelbundet (eventuellt på central nivå), för att göra blivande 
utbytesstudenter bättre rustade inför utlandsstudietiden. Dessa föreläsningar ska vara öppna för 
alla. Med tanke på det välfyllda lässchema studenter vid LTH har, måste dessa föreläsningsserier 
förläggas till kvällstid. 
 
De TNX-kurser i språk som anordnas vid LTH förbereder också studenterna för kulturen i 
respektive land eftersom ett större avsnitt med realia ingår. I franska språket anordnar romanska 
institutionen flera kurser under både sommar- och terminstid för att förbereda de utresande 
studenterna för studier i frankstalande länder. 
 
Utlandsregistrering 
De studenter, som åker ut på egen hand för att läsa kurser inom arkitekt-, industridesign-, brand-, 
högskole- och civilingenjörsutbildningarna, ska i möjligaste mån behandlas som utbytesstudenter, 
beträffande LADOK-registrering, tillgodoräknande etc. Blanketten ”Studiekontrakt för utresande 
studenter vid LTH” (den sk ”gula blanketten”) tillämpas även för dessa. Denna är en 
överenskommelse mellan studenten och utbildningsnämnden avseende den planerade 
studieplanen i värdlandet. Om denna följs och eventuella avvikelser rapporterats till programmet 
vid LTH, uppkommer inga problem med tillgodoräknande. Allteftersom ECTS tillämpas i 
ökande utsträckning bör övergång ske till det av Bryssel rekommenderade ”Learning 
Agreement”. Detta är ett trepartskontrakt, mellan studenten, sändande universitet och 
mottagande universitet. 
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Under utlandsvistelsen måste fortlöpande kontakt hållas mellan utbytesstudenten och av 
programmet anvisad kontaktperson på LTH, för att förebygga problem vid hemkomst med bl a 
tillgodoräknande. 
 
Studier/kurser 
De studenter som vill läsa utomlands bör uppmuntras att i huvudsak läsa sitt fjärde år utomlands. 
Anledningen till detta är att man i största möjliga mån ska ha läst och tenterat de obligatoriska 
kurserna vid LTH. 
Undantag görs för de teknologer som åker till Australien. Det optimala är att utbytet sker efter 
fem terminers studier vid LTH. De respektive utbildningsprogrammen ska själva definiera hur 
man ska gå tillväga för att kunna läsa sitt tredje år utomlands. 
 
MFS-stipendier 
Studenterna ska göras uppmärksamma på möjligheten att söka SIDAs Minor Field Studies 
stipendier i samband med examensarbete. 
 
Examensarbete 
Studenter som vill göra sitt examensarbete utomlands bör uppmuntras. Även om examensarbetet 
förläggs till utlandet, skall det alltid examineras vid en LTH-institution. Examinator ska ha 
kontinuerlig insyn i arbetet under dess gång. 
Examensarbeten som genomförs i utlandet ska registreras som sådana i LADOK, under specifik 
kod. Ansvaret för att detta sker korrekt ligger på handledaren. 
 
Erkännande 
Erkännande av utlandsstudierna sker på programmen. Utbildningsnämnden på varje program har 
ansvaret, men delegation till utbildningsledare efter föredragning från respektive studiekontor, 
förekommer alltid. En generös attityd till erkännande bör tillämpas.  
Den hemvändande studenten ska ha ett besked om erkännande senast inom fyra månader efter 
inlämnande av fullständiga handlingar, dvs betygsutdrag, kursplaner, kursbeskrivning samt 
skriftlig rapport om vistelsen. 
Ett års utlandsstudier kan maximalt ge 40 poäng vid hemkomst. Det är endast kursomfattning 
som bedöms och antalet poäng som förs in i LADOK, betygen omräknas aldrig.  
Språkstudier i tredje land tillgodoräknas normalt inte. 
 
Utbildningsnämndens beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Besvärshänvisningar ska delas 
ut till studenterna. 
LTH har överenskommit med CSN att ytterligare studiemedel ska beviljas utan att formellt beslut 
om tillgodoräknande finns, förutsatt att studenten skickar in en kopia på blanketten 
”Studiekontrakt för utresande studenter vid LTH” (den sk ”gula blanketten”) samt en kopia på 
de utländska betygen. 
 
Examensbevis 
Studenterna bilägger sitt ”Official Transcript of Records” till sitt examensbevis, som officiellt 
bevis på vilka kurser som lästs vid det utländska universitetet. I själva examensbeviset kommer 
utbytesstudierna att omnämnas på föjande sätt: 
”XX har, enligt beslut av utbildningsnämnden, fullgjort de övriga krav som krävs för 
civilingenjörsexamen i xx genom att han/hon har genomfört studier vid ”namn på den utländska 
högskolan, stad, land”.” 
 
Utvärdering 
Utvärdering av utlandsstudierna ska ske kontinuerligt. Förutom den web-baserade 
studentrapporten STARS (www.stars.liu.se) ska utbytesstudenterna lämna en skriftlig rapport. 
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Denna ska även inlämnas elektroniskt, så att publicering kan ske på nätet efter tillstånd av 
författaren. Rapporterna finns tillgängliga i det internationella biblioteket och skickas också ut till 
respektive utbildningsnämnd. De ska förutom utbildningsaspekter också ta upp kulturella och 
sociala aspekter på utlandsstudierna. Regelbundna utvärderingar är viktiga, även när det gäller de 
ämnesövergripande avtalen. 
 
 
1.2 Inkommande studenter 
 
Utbytesstudenter 
Som utbytesstudenter räknas de studenter som kommer hit genom att ett avtal redan existerar 
mellan LTH eller LU (sk ämnesövergripande avtal) och det sändande universitetet. Dessa 
studenter ska beredas plats på sökta kurser, under förutsättning att de uppfyller de 
förkunskapskrav som finns för kurserna.  
Beslut om antagning av utbytesstudenter fattas på styrelsens vägnar av den tjänsteman vid LTH:s 
kansli som LTH:s rektor bestämmer. 
Det förekommer att studenter efter avslutad utbytesperiod vill stanna kvar i Lund och läsa vidare 
på LTH. Tidigare utbytesstudenter kan, i mån av plats, ges tillträde till kurser som 
specialstuderande. Samordning med antagningen på LTH ska i sådana fall ske. En restriktiv 
attityd ska tillämpas. ERASMUS-studenter kan vara utbytesstudenter under maximalt två år, dock 
utan stipendium under det andra året. 
Alla studenter ska behandlas lika oavsett om det är ett LU-avtal eller LTH-avtal. När det gäller 
studenter som kommer via de ämnesövergripande avtalen, bör LTH ta över det akademiska 
ansvaret för den inkommande studenten, så snart ansökan skickats till LTH från Internationella 
sekretariatet och ända fram till dess att ”Official Transcript of Records” via LADOK produceras. 
De flesta moment i denna hantering sker redan i dag på LTH. 
 
Specialstuderande 
I kategorin specialstuderande innefattas de studenter från universitet som vi inte har något 
regelrätt avtal med och som söker sig till LTH för att läsa en del av sin utbildning här. Denna 
möjlighet bör tillämpas restriktivt.   
 
Antagna till senare del av program  
Om man uppfyller de formella kraven på allmän behörighet, kan man som utländsk 
gäst/utbytesstudent ansöka om antagning till senare del av program och på så sätt få en svensk 
civilingenjörs-, arkitekt- och industridesignexamen. Denna möjlighet bör tillämpas restriktivt.   
 
Studenter vid de internationella magisterprogrammen 
LTH startade tre internationella magisterprogram med 30 platser per program hösten 2003.  
Att inrätta internationella magisterutbildningar är ett sätt att stärka LTHs internationella 
kontakter och anseende. Behov av mycket kvalificerad vidareutbildning av redan yrkesverksamma 
inom områden där LTH har särskild kompetens, kan också täckas.  
Styrelsen har i andra sammanhang fattat beslut om de internationella magisterprogrammen  
(Dnr LTH G211 946/02). 
 
De formella bedömningsgrunderna för de tre internationella magisterprogrammen på LTH är: 

 Sökanden måste inneha en Bachelor-examen inom adekvat område.  
 Sökande måste dessutom kunna uppvisa goda kunskaper i engelska t ex genom att ha 

genomgått TOEFL-test och erhållit motsvarande 550 eller 213 om testet är datorbaserat 
alternativt 6.0 på IELTS. 
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Undervisningsspråk 
 Kurslitteratur på engelska bör, i möjligaste mån, införas i högre årskurs i den reguljära 

utbildningen. 
 Presentationer av projektarbeten bör, där det är lämpligt, ske på engelska. 
 Föreläsningar kan ske på engelska eller svenska. För att utbytesstudenter ska ha en chans 

att följa en kurs med föreläsningar på svenska, bör kursansvarig ha regelbundna s k 
"tutorials" på engelska med dem. 

 Utveckling av engelskspråkiga avslutningar på programmen är önskvärt. 
 Lärare bör uppmanas att delta i kurser i konsten att undervisa på engelska. 

 
Engelska kursdatabasen 

 Den engelska kursdatabasen ska uppdateras årligen i samband med arbetet med 
studiehandboken. Det är mycket viktigt att de kurser där utbytesstudenter kan tas emot 
markeras på rätt sätt. 

 Åtminstone en preliminär version ska finnas tillgänglig senast 6 veckor före sista 
ansökningsdag för utbytesstudenterna. Detta gäller både vår och höst. 

 
”Official Transcript of Records” 
När gäststudenterna avslutat sin vistelse vid LTH skickas ett  ”Official Transcript of Records”, 
ett utdrag ur LADOK, hem till studenten. LTH (och LU) tillämpar officiellt inte ECTS 
betygsskala. Skulle studenten vilja ha ett graderat betyg är det upp till varje enskild examinator att 
utfärda ett inofficiellt intyg. 
 
Kulturkurser 
En föreläsningsserie för de inkommande studenterna bör skapas, där föreläsare från olika delar av 
universitetet inbjudes att tala om Sverige och dess kultur och samhälle. Initiativ till detta bör ligga 
på LU-nivå. 
 
En SAS-kurs (Scandinavian and European Area Studies) bör kunna inrättas genom utnyttjande av 
delar av redan idag befintliga, till utbytesstudenter riktade, kurser på engelska.  
 
 
2. Examensarbete 
 
Examensarbetet är ett obligatoriskt moment i utbildningen och LTH ska aktivt verka för att ge 
studenterna större möjligheter att genomföra detta utomlands. Institutionerna förmedlar ofta 
kontakter. Ibland kan även ERASMUS-avtal utnyttjas. Examensarbeten som genomförs i 
utlandet ska registreras som sådana i LADOK, under specifik kod. 
Ansvaret för att detta sker korrekt ligger på handledaren. 
  
 
3. Praktik 
 
Att genomföra praktik i anslutning till studierna är något som varmt rekommenderas. 
 
För kvinnliga teknologer finns möjligheten att delta i WITEC-programmet – praktikplatser för 
Women In TEChnology. 
 
IAESTE förmedlar praktikplatser till teknologer i hela världen. Verksamheten stöttas av LTH 
både på lokal och nationell nivå. 
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4. Dubbla examina 
 
I framtiden kommer dubbla examina att få ökande betydelse. 1999 undertecknades det första 
avtalet om dubbel-examen med Universität Kaiserslautern.  
 
Sedan hösten 2000 är LTH medlemmar i nätverket T.I.M.E. Det är ett nätverk bestående av de 
främsta tekniska universiteten och högskolorna i Europa. Studentutbytet bygger på att man ska få 
dubbla examina. Detta regleras i bilaterala avtal mellan två universitet. Sedan starten har ett antal 
avtal inom denna ram tecknats. Under den kommande policyperioden ska dessa avtal 
konsolideras. 
 
 

5. Lärarutbyte 
 
Lärarutbytet inom LTH kan stimuleras på olika sätt, t ex genom att: 

 utnyttja utbytesprogrammet SOKRATES inom Europa.  
 uppmärksamma våra egna organ och institutioner om värdet av att engagera besökande 

lärare och forskare genom att dessa ges möjlighet att föreläsa om sitt specialområde i 
grundutbildningen. 

 våra lärare bör ges möjlighet att åka till utländska universitet för att där deltaga i 
grundutbildningen under längre eller kortare vistelser – eventuellt i samband 
forskningssamverkan.  

 
Ett utbyte, som innebär att man deltar i någon omfattning i undervisningen på ett värduniversitet, 
kan ge värdefulla kunskaper om annan pedagogik och metodik, till fromma för LTH.  
Det borde vara möjligt för en lärare  att ta till vara tillfällen som yppar sig i samband med andra 
tjänsteresor, att skaffa sig insikt i hur grundutbildningen genomförs på andra ställen och samtidigt 
sprida kännedom om LTH. 
 
De lärare på LTH, som hittills varit på sådana längre utbyten utomlands, har vittnat om hur 
värdefullt och lärorikt det varit, men också om svårigheter som är förknippade med långvarig 
utlandsvistelse. En informationsbank över genomförda lärarutbyten bör byggas upp. 
 
 

6. Kursutveckling  
 
Internationella grupparbeten 
De utländska doktoranderna bör användas som en resurs. Det gäller att utveckla projekt som 
omfattar flera olika ämnesområden (tom olika fakulteter) samt ger ett internationellt perspektiv 
på grundutbildningen. Det är viktigt att blivande civilingenjörer, arkitekter och industridesigners 
lär sig att arbeta i mångkulturella grupper i projektform. 
Vid sammansättning av övningsgrupper inom de olika kurserna ska man försöka blanda svenska 
och utländska studenter. 
Områden som bör vidareutvecklas är: 
IT-kurser 

 Kursutveckling av distanskurser över nätet. 
 Gemensam kurs- och programutveckling med utländska universitet. 

Övriga kurser 
 Sommarkurser. Fortsatt satsning och vidareutveckling av BEST-kurserna. 
 Inventera möjligheterna att även vid LTH genomföra SAS-kurser, Scandinavian Area 

Studies, som är öppna för alla LUs studenter. 
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7. Internationalisering på hemmaplan 
 
De studenter som själva inte åker utomlands bör uppmuntras att deltaga i de tidigare föreslagna 
kurserna om kulturkrockar, att samarbeta med gäststudenter i projekt samt att verka för att på ett 
aktivt sätt få in internationella avsnitt i sin svenska examen. I mycket större omfattning än vad nu 
är fallet bör utländska gästforskare engageras till seminarier inom grundutbildningen. 
Integration med de svenska studenterna bör eftersträvas både när det gäller övningsgrupper och 
bostäder. 
 
 

8. Administration 
 
Ledningsförankring 
Förankring i ledningsgruppen sker genom att LTHs vicerektor för Internationella frågor knyts till 
kansliets internationella grupp. I denna deltar även vicerektor för grundutbildningen, en 
representant för utbildningsledarna samt TLTHs Internationella sekreterare. Gruppen träffas  
3 – 4 gånger per termin. 
 
Kontinuerlig teknisk utveckling 
Vidareutveckling av den existerande databasen för inkommande och utresande studenter bör 
prioriteras. Ansvaret för detta ligger på Lunds universitets Internationella sekretariat. LTH är den 
största fakulteten som använder databasen. Utvecklingen sker i samråd. 
 
Informationsmaterial 
Aktuellt engelskt informationsmaterial ska alltid finnas tillgängligt för utländska besökare, 
presumtiva studenter och partners. Det gäller i såväl tryckt som web-baserad form. 
 
Våra utresande studenter ska förses med ett ambassadörspaket, dvs informationsmaterial om 
LTH som lämpar sig för presentationer vid värduniversitetet. 
 
Tydlig information om LTHs internationella verksamhet ska finnas tillgänglig för studenter och 
anställda.  
 
Benchmarking 
Att ha en väl fungerande internationell verksamhet är ett utmärkt mått på kvaliteten på den egna 
högskolan. 
 
Detta uppnår vi bland annat genom att 

 ha en ständigt uppdaterad web 
 ha aktuellt informationsmaterial på engelska 
 stärka samarbetet med andra fakulteter ytterligare 
 förbättra den interna informationen 
 fördjupa och stärka samarbetet med utländska universitet 
 tillhandahålla kontinuerliga, databaserade kursutvärderingar. 

 


