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Allt börjar med ett utbytesavtal
LU
• Ladok skapar utbytesavtal efter behov. Förfrågan kommer från Fakulteterna eller Externa 

relationer. Avtalen finns redan i respektive mobilitetssystem (vi har två olika). 
• Koderna för avtal: Utbytesprogram (2-3 tkn) + Landskod (2 tkn) + löpnummer.
• ERA, BILATERAL, NORD och Study Abroad. Totalt 565!

UU
• Internationella kansliet lägger in utbytesavtal i Ladok efter att de etablerats i 

mobilitetssystemet MoveON. Dagsläget: 491 avtal i 72 länder. 
• Koder för avtal enligt praxis landskod (2 tecken), utbytesprogram (3 tecken), löpnummer

(5 tecken). Exempel: AUSSP00011, d.v.s. det elfte utbytesavtalet inom
utbytesprogrammet SSP (Subject Specific) i Australien.



Utbytesavtalstillfälle vid UU

• Institutionerna beställer utbytesavtalstillfällen av Internationella 
kansliet

• Via MoveON (även de som inte hanterar utresande utbytesstudenter i
MoveON).



Innovativa lösningar … vid UU 






… vid SU






Utbytesavtalstillfälle vid LU
• Vi autogenererar alla utbytesavtalstillfällen via REST: Vi har en KARIM.

• Våra 8 fakulteter har 4 utbytesavtalstillfällen var per utbytesavtal. In-
och utresande, och 30 samt 60 hp. Dessutom har Externa relationer 4 
utbytesavtalstillfällen.

• Kod UT: ”O” + fakultetsbokstav + termin/läsår + löpnummer.
• Kod IN: ”I” + fakultetsbokstav + termin/läsår + löpnummer.



Utresande utbytesstudenter
LU
• Utbytesåtagande: Varje fakultet har minst två: 30 eller 60 hp. T.ex. LTH 30 / 60 hp. Har man på 

institutionsnivå är det minst två. T.ex. Statsvetenskap 30 / 60 hp. Totalt 160!
• Utbytesåtagande och utbytesåtagandetillfälle skapas manuellt: Vi har en PER.
• Endast de internationella koordinatorerna vid fakulteterna och Externa relationer skapar 

förväntat deltagande till utbytesavtalen.
• Kontroll görs av Ladok via SQL att korrekt utbytesavtalstillfälle och utbytesåtagandetillfälle har 

använts. 

UU
• Respektive institution med utresande utbytesstudenter antar studenter till utbytesavtalet med 

tillhörande utbytesavtalstillfälle och skapar individuella utbytesåtaganden i Ladok för aktuella 
studenter. 

• Individuella utbytesåtaganden: 30 hp för en termin, 2 * 30 hp för två terminer. 



Inresande utbytesstudenter 
LU
• Ladok etablerar samtliga inresande studenter. D.v.s. genererar interimspersonnummer.
• De internationella koordinatorerna vid fakulteterna samt Externa relationer lägger in 

förväntat deltagande till utbytesavtalstillfällen.
• Varje enskild koordinator ansvarar för förväntat deltagande till kurser.
• Beroende på institution registrerar de inresande studenterna sig själva via 

Studentportalen.

UU
• Internationella kansliet etablerar och antar samtliga inresande utbytesstudenter till 

utbytesavtalstillfälle och kurser.
• Institutionerna registrerar studenterna. Möjlighet finns för studenterna att registrera sig 

själva via Studentportalen/Ladok om institutionen så vill.



Hantering av ändringar – LU 
- In- och utresande

• Förlängning av utbyte: Tillfällesbyte från 30 till 60 hp. Borttag av 30 hp åtagande, 
inläggning av 60 hp åtagande.

• Förkortning av utbyte: Tillfällesbyte från 60 till 30 hp. Borttag av 60 hp åtagande, 
inläggning av 30 hp.

• Återbud: Kan läggas in av studenten själv eller så kontaktar Internationella 
koordinatorerna Ladok. Innan student är tänkt att åka/registrering.

• Avbrott: Studenten avbryter ett påbörjat utbyte och åker hem. Kan läggas av studenten 
själv. Eller så kontaktas Ladok av den internationella koordinatorn.

• Ladok gör kontroller via SQL ifall studenterna är registrerade. Några veckor in på 
terminen skickas ett påminnelsemail till utresande studenter.



Hantering av ändringar utresande – UU
• Förlängning av utbyte: Den som äger avtalet (institution eller motsvarande) skapar ett 

nytt utbytesåtagande för efterföljande termin, på samma utbytesavtalstillfälle.
• Förkortning av utbyte: Den som äger avtalet (institution eller motsvarande) lägger 

avbrott på utbytesåtagandet som gäller termin två. Om utbytesåtagandet för termin 2 
saknar registrering och står som Ej påbörjad så behöver inget göras. 

• Studenten ångrar sig och åker inte på utbytet: Det ej påbörjade utbytesavtalstillfället 
samt eventuellt utbytesåtagande ligger kvar som historik i studiedokumentationen för 
studenten. Om registrering redan gjorts läggs ett tidigt avbrott, och utbytesavtalstillfället 
sätts som ej påbörjat. 

Arbetssättet ska utvärderas juni 2019



Hantering av ändringar inresande – UU
• Förlängning av utbyte: Internationella kansliet lägger in förväntat deltagande på kurser 

för efterföljande termin, och institutionen registrerar studenten på dessa. 
• Förkortning av utbyte: Internationella kansliet lägger avbrott på utbytesavtalstillfället.
• Studenten ångrar sig och kommer aldrig till UU: Det ej påbörjade utbytesavtalstillfället 

samt eventuellt förväntat deltagande på kurser ligger kvar som historik i 
studiedokumentationen för studenten.

Arbetssättet ska utvärderas juni 2019



Workshops och användarguider
LU
• Ladok-forum / Workshop en gång per termin. Samtliga internationella 

koordinatorer (ca 50) kallas av Ladok.
• Manualer i LU-Box: Hantering av inresande studenter, Hantering av utresande 

studenter, Söka ut utresande studenter, Praktikhantering och Projekt utomlands.

UU
• Workshop om hantering av utbyten i Ladok – samt den övergripande 

arbetsprocessen med utbyten vid UU – en gång per termin, i samarbete med 
Internationella kansliet. 

• Användarguider i vår lärplattform: Hantering av utbytesavtal, inresande 
utbytesstudenter, utresande utbytesstudenter.



Tack för oss! 

• per.auster@stu.lu.se

• annika.bjorklund@uadm.uu.se
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