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Agenda
● Gruppen för internationell mobilitet
● Studentavdelningen: Kriterier för avtalsförnyelse, mallar
● Erasmusavtalsförnyelse för det nya Erasmusprogrammet 2021 - 2027
● Arbetsgång för etablering av nya utbytespartners. Exempel av två

olika institutioner
 Kemiska sektionen
 Juridiska institutionen
● Tidsplanering för digitala avtal i Mobility Online

Personalförändringar

•
•
•
•
•

Anna Koch > Lin Engdahl
Madelene Henriksgård > Elin Sandstedt
Aarushi Balani
Linnéa Wikner > Norah Shagir
Linnéa Wikner > Erasmusteamet

•

Gruppen för internationell mobilitet – Vem gör vad?

Avtalshantering centrala avtal
De centrala avtalens roll och syfte
● Universitetets centrala avtal är med (utom)europeiska partneruniversitet

– ca 60 avtal
● De centrala avtalen är ett komplement till institutionsavtalen med

huvudsyfte att
 stötta strategiska internationella samarbeten (beslutade av
ledningen/rektor)
 öppna upp möjligheten att studera utomlands för alla universitetets
studenter oavsett ämnesområde.
 möjliggöra avtal med högt rankade universitet som bara tecknar
universitetsövergripande avtal, som t.ex. New York University.
 ha avtal med partneruniversitet där SU centralt tar emot inresande
studenter men där främst språkinstitutioner skickar utresande
studenter.

Avtalshantering centrala avtal
En mall för institutionens bilateralt avtal finns på medarbetarwebben:
Anvisningar för tecknande av utbytesavtal
Vi brukar ha avtal för 5 års period. Bra att tänka på varför man vill ha avtal,
vad ska balansen vara, om ni kräver specifika kvalifikationer från studenter
bl.a.
Om ni har frågor kring text av avtal kan ni frågor jurister via service
portalen. Om ni har frågor om processen och vad man ska tänka på kan ni
mejla mig på aarushi.balani@su.se.

Internationalisering på Stockholms universitet
 Decentraliserad organisation

•

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022

•

Global Engagement Plan

•

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

•

Strategier för områdena

•

Strategier på institutionsnivå

•

Åtgärdsplaner

 Övergripande målsättning: Ökad mobilitet av utresande studenter
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Erasmusavtalsförnyelse 2021 - 2027
•

Norm: Utbyten 1 – 2 terminer

•

Ny fokus: Inkluderande, hållbart och digitaliserat
•
•
•

Samma minimitid för studier och praktik (2 månader)
Blandad mobilitet för individer
Blandat intensivprogram (BIP)
 fysisk mobilitet 5-30 dagar + virtuell komponent

•

Kortmobilitet för doktorander
 Studietiden kan vara från 5-30 dagar.

Avtalsuppdatering Kemiska Sektionen
Tre institutioner samt tätt samarbete med biologi
● Påbörjat utvärdering av befintliga avtal under läsåret 2020/21
● Avstämning mot institutioner och BIG under september 2021
● Kontakt med våra partners planeras under slutet av oktober 2021

för avstämning om hur vi jobbar vidare

Avtalsförnyelse
Juridiska instutitionen

Tidsplan

NU – upprätta Excel
• Fortsätta?
• Justera?
• Avsluta?

2021-10-07

Juridiska institutionen

UNDER HT – kontakt
• Förbered olika mail-mallar
• Skicka ut i november
• Registrera svar löpande

UNDER VT - signera
• Utlysning enligt kommande nya
och förlängda avtal
• Signera i Mobility online senast
sommar 2022

Förberedelse
- Gå igenom vilka avtal vi vill fortsätta samarbete med, vilka vi vill justera åt
ena eller andra hållet, vilka vi vill avsluta. Låt balans i avtal, studenterna
intresse och geografisk spridning vägleda.
- Upprätta Excel med anteckningar, pricka av vilka partners som redan hört av
sig och vilka som är kvar att kontakta.

2021-10-07

Juridiska institutionen

Avtalsmallar
Erasmus+ via EWP/Mobility Online
Bilaterala avtal – egen framtagen mall som justeras enligt
kommunikation med partner.
Inkludering, jämlikhet och information om resursstöd bör finnas med.

2021-10-07

Juridiska institutionen

Exempel från Juridicum

2021-10-07

Juridiska institutionen

Erasmus Without Paper – Digitaliseringen av
Erasmusprogrammet
● Läsåret 2022/23

– Digitala Erasmusutbytesavtal – när de första studenterna åker
ut AY 22/23.
– Online Learning Agreement (OLA)
● Läsåret 2023/24

– Nomineringar
– Transcript of Records
Roadmap för institutioner

Gemensamma rutiner och processer för internationell
mobilitet
Önskade effekter av genomförandet av projektet är att:
● Universitetet uppfyller krav från EU-kommissionen om digital

hantering inom Erasmusprogrammet
● Fler studenter får möjlighet till internationell erfarenhet under

utbildningen
● Ett effektivare och bättre sammanhållet verksamhetsstöd

tillhandahålls
● Implementera plattformen Mobility Online
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Vad kan du göra redan nu?
● Om dina partneruniversitet undrar när vi kan skicka och ta emot

digitala avtal:
– Hänvisa till EWP Roadmap for partners
– Planen är att avtal ska börja förnyas digital under senare delen av
HT21
– Informera om att SU implementerar ett nytt system, Mobility
Online, och att ni kommer att höra av er så fort vi är redo
● Kom överens med dina partners per mejl

– Desto mer som är överenskommet innan desto snabbare kommer
processen att gå i systemet.
– Om ni inte kommer hinna förnya avtalen digitalt innan er
utlysning, kom överens med partnern per mejl om förnyelse och
antal platser.

Erasmusavtalsförnyelse 2021 - 2027
Stöd kring Erasmusavtalsförnyelse under 2021/22:
Erasmusfika - Träffa Erasmusteamet
Drop-in för att prata informellt om olika Erasmusfrågor:
Datum: Torsdagar, kl 14 – 15
Mötesrum: Zoom
Frågestund med referensgruppen:
Torsdag, 4 november: kl 14 – 15
Torsdag, 9 december: kl 14 – 15
Mötesrum: Zoom
 Anvisningar för tecknande av utbytesavtal

Housing Office
• Deadline för att skicka in Bostadslista via serviceportalen är den 17 oktober.
• Vi skickat ut information till utbytesstudenterna den 20 oktober.
• Vi meddelar koordinatorerna om vem som fått bostad senast 30 november.
• Vi inväntar regeringsbeslut från utbildningsdepartementet gällande uthyrning av bostäder till
studenter som inte är utbytesstudenter eller gästforskare. Detta ska gälla från årssiktet. Vi har
som sagt skickat ut information om detta men här finns länken till vår hemsida där mer info
samt beslut finns: Sektionen för Bostadsförsörjning (Housing Office) och bostadsfördelning Medarbetarwebben (su.se) Så snart vi får besked kommer vi meddela alla berörda.

