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Sammanfattning
Med denna rapport redovisar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) regeringsuppdraget
om de internationella utbildningssamarbeten som lärosäten och enskilda
utbildningsanordnarna ingår i och hur vissa av dessa samarbeten eventuellt kan
påverka högskolans utbildningsutbud. Uppdraget ska ses i ljuset av den nya
lagbestämmelsen om att en avgift som tas ut inom internationella
utbildningssamarbeten i vissa fall är tillåten. Uppdraget i UKÄ:s regleringsbrev för
budgetåret 2015 lyder i sin helhet:
Universitetskanslersämbetet ska, i samarbete med Universitets- och
högskolerådet, kartlägga vilka internationella utbildningssamarbeten som statliga
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen och enskilda
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina ingår i och hur många
studenter som studerar i Sverige inom sådana utbildningssamarbeten. Av
redovisningen ska särskilt framgå hur många av dessa studenter som under
studietiden i Sverige betalar studieavgift till det svenska lärosätet, respektive omfattas
av avgiftsfrihet vid det svenska lärosätet men betalar studieavgift till ett utländskt
lärosäte under studietiden i Sverige.
I uppdraget ingår också att, i samarbete med Universitets- och
högskolerådet, analysera om och i så fall hur högskoleutbildning som ges i Sverige
inom internationella utbildningssamarbeten och inom vilka utländska lärosäten tar ut
studieavgift under studietiden i Sverige, påverkar de svenska lärosätenas utbud av
övrig högskoleutbildning. (UKÄ:s regleringsbrev för 2015)
I internationella utbildningssamarbeten innefattar regeringen samarbeten om
gemensamma utbildningsprogram och utbytesavtal.
UKÄ har samlat in uppgifter genom en enkät till 48 statliga universitet och
högskolor och enskilda utbildningsanordnare. Alla, utom fyra enskilda
utbildningsanordnare, har svarat.
Kartläggningen, som omfattar läsåret 2014/15, visar att lärosätena och de enskilda
utbildningsanordnarna hade 9 500 avtal (varav 7 100 aktiva avtal) om studentutbyten
och minst 300 avtal om gemensamma utbildningsprogram. Sammanlagt läste 14 500
studenter i Sverige inom dessa två typer av utbildningssamarbeten det aktuella läsåret.
Av samarbetsstudenterna betalade knappt 700 studenter studieavgift till det svenska
lärosätet. En majoritet av lärosätena har inte kunnat redovisa uppgifterna om antalet
samarbetsstudenter som betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under
studietiden i Sverige.
UKÄ konstaterar att det är svårt att ge ett väl underbyggt svar på uppdraget att
analysera eventuell påverkan på övrigt utbildningsutbud av sådan utbildning som ges
inom internationella utbildningssamarbeten där studenter betalar en studieavgift till
ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige. UKÄ gör ändå bedömningen att
denna påverkan är ytterst liten, mot bakgrund av att dels är gruppen
samarbetsstudenter som betalade en studieavgift till ett utländskt lärosäte 2014/15
liten i förhållande till högskolans totala antal studenter och totala utbildningsutbud,
dels planerar få lärosäten och enskilda utbildningsanordnare att starta sådana
samarbeten med studieavgifter som åsyftas i tillägget till högskolelagen.
I arbete med uppdraget har UKÄ även identifierat ett behov av statistikutveckling.
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Huvudsakliga resultat
Universitetskanslersämbetet fick i 2015 års regleringsbrev i uppdrag att kartlägga de
internationella samarbeten som de statliga universiteten och högskolorna samt vissa
enskilda utbildningsanordnare ingår i. Uppdraget omfattade följande delar:
1. En kartläggning av de internationella utbildningssamarbeten som lärosätena
och de enskilda utbildningsanordnarna ingår i samt hur många studenter som
läser i Sverige inom dessa utbildningssamarbeten och de eventuella
studieavgifter som dessa studenter betalar.
2. En analys av påverkan på övrigt utbildningsutbud av sådan utbildning som
ges inom internationella utbildningssamarbeten där studenter under
studietiden i Sverige betalar en studieavgift till ett utländskt lärosäte.
De internationella samarbetena har i budgetpropositionen för 2015 definierats som
samarbeten om gemensamma utbildningsprogram och utbytesavtal.
Uppdraget är bl.a. föranlett av den ändring av högskolelagen som riksdagen
beslutade om 2014 och som anger i vilka fall en studieavgift får tas ut vid
utbildningssamarbeten med ett utländskt lärosäte. Bestämmelsen trädde i kraft den 1
februari 2015. 1
UKÄ redovisar i detta kapitel de huvudsakliga resultaten av regeringsuppdraget.
Fördjupande uppgifter och resonemang återfinns i rapportens övriga kapitel.
Inledningsvis redovisas de uppgifter som efterfrågas i uppdraget och därefter lyfter
UKÄ ytterligare resultat som är särskilt angelägna att uppmärksamma i
sammanhanget.
De internationella utbildningssamarbetena och avgiftsbetalande studenter
De uppgifter som lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna har redovisat
visar att de är engagerade i minst ett femtontal olika typer av samarbeten om
studentutbyten och ett femtontal olika typer av samarbeten för att erbjuda
gemensamma utbildningsprogram. Alla de statliga högskolorna och en majoritet av
de enskilda utbildningsanordnare som har lämnat avtalsuppgifter har avtal om
studentutbyten. Hälften av dem ingår även i samarbeten om gemensamma
utbildningsprogram. Sammanlagt rör det sig om 9 500 avtal om studentutbyten (varav
7 100 aktiva avtal) och minst 300 avtal (varav ca 90 procent aktiva avtal) om
gemensamma utbildningsprogram.
Vid de svenska lärosätena och enskilda utbildningsanordnarna läste inom
samarbetsavtalen 13 200 utbytesstudenter och 1 300 studenter på gemensamma
program 2014/15. Av dessa studenter betalade 330 utbytesstudenter och 330 studenter
inom gemensamma program en studieavgift till det svenska lärosätet. Hur många som
under sin studietid i Sverige betalade en studieavgift till ett utländskt lärosäte är
mycket osäkert. Det tiotal lärosäten och enskilda utbildningsanordnare som lämnat
uppgifter om detta redovisar tillsammans att 140 utbytesstudenter och 200 studenter
läste inom gemensamma program och var avgiftsbetalande utomlands medan de
studerade i Sverige.
Av de drygt 500 studenter som läste gemensamma program inom de 35 redovisade
Erasmus Mundus-programmen, betalade 25 procent studieavgift till ett utländskt

1

4 kap. 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434).

lärosäte under sin studietid i Sverige, 20 procent betalade studieavgift till ett svenskt
lärosäte och 55 procent studerade avgiftsfritt.
Kartläggningen av samarbeten, avtal, studentantal och studieavgifter har
genomförts med vissa metodsvårigheter (läs mer i avsnittet UKÄ:s arbete med
regeringsuppdraget) och uppgifterna bör därför användas med viss försiktighet.
En fullständig redovisning av kartläggningen återfinns i kapitlet Kartläggningen
av de internationella utbildningssamarbetena (den nationella bilden) och kapitlet Den
lärosätesvisa bilden – kartläggningsresultatet på lärosätesnivå.
Möjligheten att fånga uppgifter om studenter inom gemensamma program och
studenter som betalar avgifter inom samarbeten
Lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna har alltså redovisat sammanlagt
drygt 300 utbytesstudenter och drygt 300 studenter inom gemensamma program som
betalade studieavgift till ett svenskt lärosäte 2014/15. I den officiella statistik som
UKÄ publicerar om internationell mobilitet inom utbildningssamarbeten, baserad på
Ladok-uppgifter, framgår inte att någon från dessa studentgrupper har betalat
studieavgift i Sverige.
En statistikutveckling som tydligare visar de studenter som läser inom
internationella utbildningssamarbeten och hur många av dessa som betalar
studieavgifter skulle vara ett sätt att följa utvecklingen inom området. På senare år har
två lagändringar genomförts som gäller gemensamma program: dubbla examina och
avgifter inom utbildningssamarbeten. Nuvarande statistikinsamling fångar inte in
området tillräckligt väl. Vidare fortsätter studentmobilitet att vara ett viktigt politiskt
område på europeisk och nationell nivå och är därför viktig att följa, och på ett något
mer detaljerat sätt än vad som är möjligt för närvarande. UKÄ kommer därför att
undersöka om statistiken kan utvecklas så
- att även studenter som läser gemensamma program blir synliga och
- att avgiftsbetalande studenter inom utbildningssamarbeten (såväl utbytesstudenter
som studenter som läser inom gemensamma program) blir synliga.
Svårigheter att samla in uppgifter om studieavgifter som studenter inom
samarbeten betalar till utländska lärosäten under sin studietid i Sverige
UKÄ ser betydande svårigheter med att konstruera ett tillförlitligt system för att
regelbundet samla in uppgifter om antalet samarbetsstudenter som betalar studieavgift
till ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige, oavsett om insamlingen görs av
lärosätena eller av en annan myndighet. Svarsfrekvensen brukar t.ex. vara låg för
enkäter och telefonundersökningar och att hitta kontaktuppgifter för inresande
studenter innebär ytterligare metodologiska utmaningar. Vidare anser lärosätena att
det är alltför resurskrävande för dem att samla in uppgifterna och de ifrågasätter om
de ens har rätt att göra det. Det finns alltså en överhängande risk att kvaliteten på de
insamlade uppgifterna blir alltför låg för att det ska gå att dra några slutsatser
baserade på dem.
Svårt att bedöma hur utbildningssamarbeten som omfattar utlandsbetalande
studenter påverkar det övriga utbildningsutbudet
Mot bakgrund av frågans komplexitet och i ljuset av att lagändringen trädde i kraft i
februari 2015, kan UKÄ inte ge ett tydligt svar på frågan om och i så fall hur
högskoleutbildning som ges inom internationella utbildningssamarbeten inom vilka
utländska lärosäten tar ut studieavgift under studenternas studietide i Sverige påverkar
de svenska lärosätenas övriga utbildningsutbud.
Uppgifterna från lärosätena, satta i relation till högskolans totala volym studenter
och utbildningsutbud, pekar ändå mot att dessa kurser och program har en mycket
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liten påverkan på ”övrigt utbildningsutbud”. Sammanlagt läste drygt 400 000
studenter vid de svenska lärosätena läsåret 2013/14 och 2013 erbjöd lärosätena
tillsammans omkring 27 600 fristående kurser och 3 600 utbildningsprogram. Vidare
har endast några få lärosäten uttryckt att de kommer att satsa på fler
utbildningssamarbeten av den sort som blivit tillåtna i och med lagändringen 2015.
UKÄ:s sammantagna bedömning är att påverkan på övrigt utbildningsutbud av
sådan utbildning som utlandsbetalande samarbetsstudenter läser vid svenska lärosäten
är ytterst liten.

Övrigt som framkommit i arbetet med regeringsuppdraget
En utmaning att kvalitetssäkra uppgifter om internationella
utbildningssamarbeten
UKÄ:s intryck från kartläggningen är att lärosätena inte har något gemensamt system
eller gemensam systematik för att registrera uppgifter om de internationella
utbildningssamarbetena eller avtalen, utöver de uppgifter som registreras om
studenterna i Ladok. Det verkar även som att det inom samma lärosäte kan finnas
flera system, digitala såväl som analoga (pappersbaserade), för att registrera
studenterna; det kan även finnas olika tolkningar av hur och vilka uppgifter som ska
föras in i systemet; samt att det ibland saknas samordning och överblick över
lärosätets alla internationella utbildningssamarbeten. Detta kan förmodas innebära att
även en mindre omfattande enkät än den som UKÄ skickade ut kräver en betydande
arbetsinsats från lärosätenas sida. Att kvalitetssäkra uppgifterna innebär en betydande
utmaning. UKÄ menar att om det finns ett kontinuerligt behov av att följa
utvecklingen av de internationella utbildningssamarbetena bör lärosätena åtgärda
detta.

Inledning
Universitetskanslersämbetet fick i 2015 års regleringsbrev uppdraget att kartlägga de
internationella samarbeten som de statliga universiteten och högskolorna samt vissa
enskilda utbildningsanordnare ingår i och hur många studenter som studerar i Sverige
inom samarbetena. Kartläggningen skulle även omfatta förekomsten av
studieavgifter. Uppdraget innehöll även en analys av om, och i så fall hur, sådan
utbildning som ges inom internationella utbildningssamarbetena där studenterna
betalar studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige påverkar
övrigt utbildningsutbud.
I genomförandet har UKÄ samarbetat med Universitets- och högskolerådet
(UHR), vars uppdrag är att främja internationellt samarbete och utbyte inom
utbildningsområdet och som arbetar bl.a. med det svenska deltagandet i EU:s
samarbetsprogram för högre utbildning.
Nedan följer regeringsuppdragets lydelse i sin helhet:
Kartläggning och analys av internationella utbildningssamarbeten

Riksdagen beslutade den 19 december 2014 att en lagbestämmelse ska införas som
anger i vilka fall en avgift som tas ut vid utbildningssamarbeten är tillåten och
förenlig med högskolelagens bestämmelse om avgiftsfri högskoleutbildning (4 kap.
4 § andra stycket högskolelagen, 1992:1434).
Universitetskanslersämbetet ska, i samarbete med Universitets- och högskolerådet,
kartlägga vilka internationella utbildningssamarbeten som statliga universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen och enskilda utbildningsanordnare med
tillstånd att utfärda examina ingår i och hur många studenter som studerar i Sverige
inom sådana utbildningssamarbeten. Av redovisningen ska särskilt framgå hur många
av dessa studenter som under studietiden i Sverige betalar studieavgift till det svenska
lärosätet, respektive omfattas av avgiftsfrihet vid det svenska lärosätet men betalar
studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige.
I uppdraget ingår också att, i samarbete med Universitets- och
högskolerådet, analysera om och i så fall hur högskoleutbildning som ges i Sverige
inom internationella utbildningssamarbeten och inom vilka utländska lärosäten tar ut
studieavgift under studietiden i Sverige, påverkar de svenska lärosätenas utbud av
övrig högskoleutbildning.
Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget den 22 februari 2016.
Redovisningsdatumet har på UKÄ:s begäran ändrats till den 15 april 2016.

Uppdraget satt i ett större sammanhang
Avgiftsfrihet och avgifter inom internationella utbildningssamarbeten
Principen att högre utbildning ska vara avgiftsfri har en lång tradition i Sverige. I
propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter
betonade regeringen vikten av att värna avgiftsfriheten och föreslog en bestämmelse i
högskolelagen som slår fast att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska
medborgare och medborgare inom EES och Schweiz. Regeringen föreslog även att
studieavgifter skulle införas för tredjelandsstudenter som vill studera på grundnivå
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och avancerad nivå vid svenska lärosäten. 2 De nya bestämmelserna trädde i kraft den
1 juli 2010.
I förordningen om anmälnings- och studieavgifter gjordes vissa undantag från
studieavgifter inom internationella utbildningssamarbeten. 3 Dessutom fattade
regeringen år 2011 ett beslut om vissa undantag från studieavgifter för studenter som
deltar i utbildning inom Erasmus Mundus-samarbeten. 4
Högskoleverket inledde 2011 ett tillsynsärende med anledning av ett beslut från
Överklagandenämnden för studiestöd. Nämnden hade avslagit ett överklagande från
en student som CSN nekat merkostnadslån för en undervisningsavgift, vilken skulle
betalas för utbildning vid ett svenskt lärosäte. Ärendet gällde en masterutbildning vid
Uppsala universitet, inom ett Erasmus Mundus-program som ett konsortium av åtta
lärosäten anordnade. 5 I sitt beslut ställde sig Högskoleverket kritiskt till universitetets
agerande, men konstaterade även att den svenska lagstiftningen medförde problem för
högskolorna att delta i utbildningssamarbeten av det slag som ärendet gällde. En
kopia av beslutet skickades till Utbildningsdepartementet för att uppmärksamma
regeringen på problemet.
Frågan om studieavgifter inom internationella utbildningssamarbeten
aktualiserades på nytt 2013 då UKÄ fattade beslut i två tillsynsärenden. Det ena var
ett uppföljningsärende om masterutbildningen vid Uppsala universitet 6, det andra
gällde en liknande situation vid Luleå tekniska universitet där en student skulle betala
en studieavgift för att läsa ett Erasmus Mundus-program. 7 UKÄ konstaterade att
lärosätena hade hanterat antagningen och avgifterna till Erasmus Mundusprogrammen i strid med högskolelagens bestämmelse om att utbildning ska vara
avgiftsfri för studenterna. Vidare upprepade UKÄ Högskoleverkets uppfattning att
lagstiftningen medför problem för högskolorna att medverka i utbildningssamarbeten.
Besluten skickades till Utbildningsdepartementet.
Även Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) uppmärksammade 2013
regeringen på problemet med bestämmelsen om avgiftsfri utbildning och utbildningar
inom ramen för Erasmus Mundus-programmet samt annan internationell samverkan. I
en skrivelse till regeringen beskrev SUHF den krock som förelåg mellan den svenska
lagstiftningens krav på avgiftsfrihet och principen om likabehandling av studenter
från EES-området och Schweiz inom Erasmus Mundus-programmen. SUHF erbjöd
sig att samla intressenter till en konstruktiv dialog med regeringen och ansvariga
myndigheter för att finna praktiska lösningar kring frågorna. 8
Året därpå utarbetades en promemoria inom Utbildningsdepartementet som
klargjorde i vilka fall en avgift som tas ut vid utbildningssamarbeten är tillåten och
förenligt med högskolelagen. 9 Promemorian remissbehandlades och i
budgetpropositionen för 2015 lade regeringen förslag om en ändring av
högskolelagen för att tillåta vissa avgifter inom samarbeten.

Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. Prop. 2009/10:65.
Förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor.
4
Regeringsbeslut I:5. Utbildningsdepartementet, 2011-04-14. Anmälnings- och
studieavgifter för tredjelandsmedborgare inom ramen för EU:s samarbetsprogram
Erasmus Mundus.
5
Reg. nr 31-352-12
6
Reg. nr 31-245-13
7
Reg. nr 31-176-13
8
Skrivelse från SUHF till Utbildningsdepartementet, 2013-11-21, dnr 13/075.
9
Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning. PM.
Utbildningsdepartementet. U2014/3798/UH. 2014-06-04.
2
3

I budgetpropositionen angav regeringen också vad som omfattas av begreppet
internationella utbildningssamarbeten 10:
”För att möjliggöra statliga universitets och högskolors fortsatta deltagande i dessa
utbildningssamarbeten finns det ett behov av att i författning ange i vilka fall en avgift
som tas ut vid utbildningssamarbeten är tillåten och förenlig med högskolelagens
bestämmelse om avgiftsfri högskoleutbildning. Detta föreslås gälla för
utbildningssamarbeten med utländska lärosäten, vilket innefattar såväl samarbeten
om gemensamma utbildningsprogram som utbytesavtal.” (s. 188, UKÄ:s kursivering)
Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag om avgifter inom
utbildningssamarbeten. Ändringen av högskolelagen, som började gälla den 1 februari
2015, innebär ett undantag vilket gör det möjligt att ta ut en studieavgift av studenter
som är medborgare i Sverige och övriga EES-länder samt Schweiz. Den nya
möjligheten är inte obegränsad, utan lagstiftaren hade lagt in fyra förbehåll: att
utbildningen ges inom ett avtal om internationellt utbildningssamarbete, att avgiften
avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, att avgiften inte tillfaller den
svenska högskolan och att den inte heller avser den del av utbildningen som anordnas
av högskolan. 11

Internationella utbildningssamarbeten och mobilitet - politikens
utveckling
I propositionen Ny värld – ny högskola föreslog regeringen bl.a. en nationell strategi
för internationalisering av den högre utbildningen. I anslutning till detta lämnade
regeringen även bedömningar för att stärka inresande utbytesstudenters rättssäkerhet
och främja utvecklingen av gemensamma utbildningsprogram mellan lärosäten i
Sverige och andra länder. 12 Några år senare föreslog regeringen i en annan
proposition till riksdagen att högskolelagen ändras så att gemensamma examina blir
möjliga för utbildning som anordnats inom utbildningssamarbeten mellan en svensk
högskola och ett utländskt lärosäte. Propositionen innehöll även förslag för att öka
student- och lärarrörligheten. 13 Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag.
Inom EU ses frågorna om internationella utbildningssamarbeten och
studentmobilitet som en del av den ekonomiska tillväxten, integrationssträvandena
och utvecklingen av utbildningspolitiken. Ett nyckeldokument är EU:s tillväxtstrategi
Europa 2020. 14 Det nya programmet Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg
och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står
inför i dag och i framtiden: att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, att
stärka tillväxten och sysselsättningen samt att främja social jämställdhet och
integrering. 15
Även Bolognasamarbetet har betydelse för utvecklingen av internationella
utbildningssamarbeten och studentrörlighet, genom t.ex. utvecklingen av ett
europeiskt område för högre utbildning och de övergripande målen om att främja
rörlighet och Europas konkurrenskraft på utbildningsområdet. 16

10

11

Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 16, prop. 2014/15:1.

4 kap. § 4 andra stycket högskolelagen (1992:1434).

Ny värld – ny högskola, prop. 2004/05:162.
13
Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid, prop. 2008/09:175.
14
Läs mer om Europa 2020 på http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
15
Läs mer på UHR:s webbplats, www.utbyten.se/sv/Program/Erasmusplus/
16
Läs mer på UHR:s webbplats, www.uhr.se/internationellamojligheter/Bolognaprocessen/
12
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Även Nordiska ministerrådet agerar för att skapa en bra utbildnings- och
forskningsgemenskap, med fokus på Norden. Utbildningsministrarnas ministerråd ska
medverka till att säkerställa att Norden har en ledande position som kunskaps- och
kompetensregion. Det nordiska samarbetet omfattar såväl kvalitet som mobilitet.
Nordiska ministerrådet har finansieringsprogram för utbildning och forskning, t.ex.
Nordplus som stöder mobilitet, projekt och nätverksaktiviteter och Nordic master
program, där nordiska lärosäten gemensamt kan ansöka om medel för att starta
samnordiska masterprogram. 17

UKÄ:s arbete med regeringsuppdraget
UKÄ:s arbete med regeringsuppdraget inleddes med en analys av vad som
efterfrågats i uppdraget och vilka avgränsningar som behövde göras. UKÄ har haft
kontakt med Regeringskansliet för att stämma av bakgrunden till uppdraget och
möjliga avgränsningar utifrån tillgängliga uppgifter. I förberedelsearbetet kontaktade
UKÄ några lärosäten för att öka sin förståelse av lärosätesperspektiven på uppdraget
och hur lärosätena arbetar med internationella utbildningssamarbeten.
UKÄ tog tidigt kontakt med UHR för att diskutera tolkningen av uppdraget och
tillgången på uppgifter. En samarbetsgrupp sattes samman. UKÄ och UHR kunde
konstatera att ingendera myndigheten har tillgång till uppgifter och statistik som
täcker in alla uppdragets frågeställningar och uppdragets perspektiv. De uppgifter
som efterfrågas utgår från utbildningssamarbeten, inte studenter, och har fokus på
utbildning som anordnas och läses vid svenska lärosäten och av enskilda
utbildningsanordnare. Studier som genomförs utomlands inom utbildningssamarbeten
inbegrips inte.
Myndigheterna fann även att analysfrågan om påverkan på utbildningsutbudet av
sådan utbildning som ges inom internationella samarbeten med avgifter var svår att
besvara. Den var alltför tidigt ställd utifrån syftet att följa utvecklingen efter
lagändringen som trädde i kraft 2015 och möjliggjorde avgifter för EES-medborgare
och schweiziska medborgare inom utbildningssamarbeten.
Det var därför tydligt att utredningen behövde samla in uppgifter från de statliga
universiteten och högskolorna och de enskilda utbildningsanordnarna för att besvara
regeringsuppdraget. I detta arbete har UKÄ strävat efter att inte begära in uppgifter
om annat än sådant som har hög relevans för regeringsuppdraget.

Avgränsningar inför uppgiftsinsamlingen
Regeringsuppdraget delades upp i två delar för att underlätta analysen av vilka
underlag som behövdes för att besvara regeringsuppdraget.
- En kartläggning av vilka internationella utbildningssamarbeten som statliga
högskolor och vissa enskilda utbildningsanordnare ingår i, och hur många
studenter som studerar i Sverige inom sådana utbildningssamarbeten. Vidare
hur många av dessa studenter som under studietiden i Sverige betalar
studieavgift till det svenska lärosätet respektive till ett utländskt lärosäte.
- En analys av om och i så fall hur högskoleutbildning som ges i Sverige inom
internationella utbildningssamarbeten där utländska lärosäten tar ut en avgift
under studietiden i Sverige påverkar de svenska lärosätenas övriga
utbildningsutbud.

17

Läs mer på Nordiska ministerrådets webbplats, www.norden.org/sv

Kartläggningen av internationella utbildningssamarbeten, studentantal och
studieavgifter

Vad som omfattas av begreppet internationella utbildningsuppdrag finns som tidigare
nämnts beskrivet i budgetpropositionen för 2015: ”(…) Detta föreslås gälla för
utbildningssamarbeten med utländska lärosäten, vilket innefattar såväl samarbeten om
gemensamma utbildningsprogram som utbytesavtal” (s. 188). 18 Definitionen innebär
att uppgifter endast begärdes in för två typer av samarbeten: de om studentutbyten och
de om gemensamma program.
Huruvida uppgifter skulle samlas in på avtalsnivå eller samarbetsnivå visade sig
vara en komplicerad detalj. Båda tillvägagångssätten innebar fördelar och nackdelar
och regeringen hade inte varit entydlig i sin användning av begreppen. Tillägget i
högskolelagen är formulerat att gälla utbildning inom ramen för ett avtal om
utbildningssamarbete mellan en högskola och ett utländskt lärosäte. I
regeringsuppdraget används istället för ordet avtal ordet utbildningssamarbete. Avtal
och samarbete är inte utbytbara begrepp i det här sammanhanget, utan har olika
innebörd. I ett samarbete kan det ingå avtal (i plural) med flera olika lärosäten.
Dessutom behöver ett samarbete inte ha formaliserats genom avtal utan kan ha
formaliserats t.ex. i en avsiktsförklaring eller en överenskommelse. För att komplicera
bilden ytterligare finns flera internationella samarbeten där avtal mellan lärosäten inte
är det sätt som samarbetena formaliseras utan det görs istället genom avtal ”en nivå
upp”, mellan t.ex. en myndighet och ett finansieringsprogram, vilket möjliggör för
samarbeten utan avtal mellan lärosäten. Vidare kan det enskilda lärosätet istället för
avtal med andra lärosäten teckna ett avtal med en organisation, för att få tillgång till
ett nätverk av lärosäten att samarbeta med.
UKÄ bestämde att efterfråga uppgifter på avtalsnivå och att komplettera med en
uppgift om namn på avtalet för att kunna sammanföra de avtal som hörde till samma
samarbete.
Avtalen skulle vara tecknade i lärosätets namn, dvs. av rektor. För lärosäten med
ett decentraliserat arbete med internationella samarbeten innebär detta att många
avtal, t.ex. på program-, institutions- och fakultetsnivå, inte omfattas av
kartläggningen. UKÄ:s bedömning var att det skulle bli alltför arbetskrävande för
lärosätena om kartläggningen omfattade alla avtal om internationella
utbildningssamarbeten.
Eftersom regeringen specificerat att kartläggningen gällde samarbeten som
svenska lärosäten har med lärosäten utomlands efterfrågades namnet på det utländska
lärosäte med vilket avtalet var tecknat, bl.a. så att samarbeten med eventuella andra
partners kunde sorteras bort, t.ex. sjukhus och organisationer. Regeringens
skrivningar om utbildningssamarbeten mellan lärosäten har även inneburit att avtal
om t.ex. ”minor field studies” inte omfattas av kartläggningen.
Med utgångspunkt i erfarenheter från Erasmusprogrammen och för att få en bild
av aktivitetsnivån inom samarbetena efterfrågades även om de redovisade avtalen var
aktiva eller passiva. Samma definition på aktivitet har använts som inom Erasmus: att
någon student har rest in eller ut inom avtalet de senaste tre åren.
EU-programmen var även avgörande i valet av tidsperiod från vilken uppgifterna
skulle inhämtas. Läsåret 2014/15 bedömdes de flesta lärosäten och enskilda
utbildningsanordnare ha kommit igång med samarbeten inom Erasmus+, det nya, och
största, samarbetsprogrammet.
Studentuppgifter begärdes för respektive avtal som lärosätet redovisat. Det
handlade dels om antalet studenter som läste i Sverige inom avtalet det aktuella
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Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 16. prop. 2014/15:1. S. 188.
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läsåret, dels om hur många av dessa studenter som betalade en studieavgift i Sverige
eller till ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige. Eftersom det fanns ett
starkt önskemål från regeringen att få uppgifter om antalet utlandsbetalande studenter,
och lärosäten hade uppgett till UKÄ att detta var svårt att leverera, inkluderades även
en möjlighet att redovisa ett uppskattat antal utlandsbetalande studenter. Uppgifterna,
med undantag för det uppskattade antalet utlandsbetalande studenter, begärdes även
för kvinnor respektive män.
Eftersom regeringsuppdraget efterfrågade uppgifter om ”studenter som studerar i
Sverige inom sådana utbildningssamarbeten” omfattar kartläggningen en större grupp
studenter än endast dem som brukar kallas inresande studenter inom avtalen. De
svenska lärosätenas studenter som läste utomlands inom utbyten och gemensamma
program omfattas inte.
Analysen om påverkan av viss utbildning med avgifter på utbildningsutbudet

UKÄ och UHR konstaterade tidigt i arbetet att frågan om påverkan på det övriga
utbildningsutbudet är komplex. Ett skäl är att utbildningsutbudet påverkas av många
olika faktorer, som högskolans ekonomi och takbelopp, studenternas efterfrågan och
politiska beslut om dimensionering. Hur stor påverkan som just sådana kurser och
program som utlandsbetalande samarbetsstudenter läser har på lärosätenas ”övriga
utbildningsutbud” är svårt att fastställa.
En annan påverkansfaktor är studentgruppens storlek i jämförelse med storleken
på gruppen övriga studenter – det vill säga hur många de utlandsbetalande
samarbetsstudenterna är av det totala antalet studenter i den svenska högskolan. Det
är även relevant att göra en jämförelse mellan volymen av det totala
utbildningsutbudet i högskolan och volymen av den utbildning som ges inom
samarbeten där studenter betalar en studieavgift till ett utländskt lärosäte under
studietiden i Sverige.
Vidare konstaterades att de utlandsbetalande samarbetsstudenterna är en mycket
heterogen grupp som inbegriper såväl studenter från europeiska länder,
tredjelandsstudenter vilka läser inom utbytesprogram med europeiska lärosäten, som
studenter som är antagna vid ett svenskt lärosäte och läser ett gemensamt program
inom ett Erasmus Mundus-konsortium där studieavgifter tas ut.
Samarbetsgruppen analyserade vilken information som behövdes för att besvara
uppdragets fråga om och i så fall hur utbildningsutbudet påverkas av sådan
högskoleutbildning som ges i Sverige inom utbildningssamarbeten där studenter
betalar en avgift till ett utländskt lärosäte under sin tid vid det svenska lärosätet.
Metoden som valdes var att använda flera källor för analysen. En källa var insamlade
uppgifter om avtal och samarbetsprogram samt antalet avgiftsbetalande studenter
inom dessa. En annan källa var uppgifter om det totala antalet studenter i högskolan
och det totala utbildningsutbudet, som Utredningen om högskolans utbildningsutbud
höll på att ta fram. En tredje källa var frågor till lärosätena om deras planer på att
utöka antalet utbildningssamarbeten där avgifter kan tas ut efter lagändringen 2015.
De två frågorna var:
- Avser ni att sluta avtal om utbildningssamarbeten med anledning av lagändringen?
- Ser ni några särskilda möjligheter eller svårigheter med internationella
utbildningssamarbeten där studieavgifter ingår?
Ytterligare en, öppen, fråga ställdes för att fånga upp relevanta aspekter på
regeringsuppdraget som lärosätena inte kunnat framföra inom ramen för de andra
delarna av enkäten.
Den 16 juni 2015 skickades enkäten till sammanlagt 31 statliga universitet och
högskolor och 17 enskilda utbildningsanordnare. Senaste svarsdatum var den 25
september 2015.

Metodologiska problem
Trots instruktionen som följde med enkäten har det ibland funnits en osäkerhet om
vad som ska redovisas och hur. Det har dessutom visat sig i praktiken finnas
tolkningsmöjligheter, t.ex. av hur Erasmus Mundus-studenter, som betalat en avgift
för en utbildning vilken ges av ett konsortium, ska registreras: betalades
studieavgiften till det svenska lärosätet eller till ett utländskt lärosäte? Förmodligen
finns det bland uppgifterna exempel på båda sätten att redovisa.
Vidare redovisas s.k. double degrees inom såväl utbytesavtal som avtal om
gemensamma program. Formellt ger en double degree två examina, en från varje
deltagande lärosäte. UKÄ har inte ändrat lärosätenas redovisningssystematik eftersom
vi inte känner till detaljerna i varje avtal och samarbete och därmed inte med säkerhet
kan sammanföra uppgifterna i den ena eller andra större samarbetsgruppen.
En annan komplikation är att vissa samarbeten sker i nätverk och inte formaliserat
genom avtal mellan två lärosäten. Nordplus är ett exempel på det. Några lärosäten har
frågat UKÄ om sådana nätverkssamarbeten ska redovisas och fått svaret att de ska
ingå. Huruvida några lärosäten har utelämnat samarbeten i nätverksform eller som
inte är avtalade mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte känner vi inte
till. Just Nordiska ministerrådets samarbetsprogram har flertalet lärosäten och några
enskilda utbildningsanordnare dock tagit med i sina redovisningar.
Ytterligare en komplikation, som främst gäller de gemensamma programmen, är
att en del lärosäten har redovisat uppgifterna endast på samarbetsnivå, och inte för
respektive avtal eller samarbetspart. Om sju lärosäten ingår i ett samarbete och
redovisas på samma rad går det inte att hänföra från vilket eller vilka utländska
lärosäten de deltagande studenterna kommer eller till vilket lärosäte de har betalat en
studieavgift. Det går inte heller att urskilja om samarbetet omfattar sju lärosäten
istället för ett, vilket innebär att antalet avtal och lärosätessamarbeten inom
gemensamma program kan vara underskattade även om insatser gjorts för att förfina
redovisningen i de lärosätesvisa beskrivningarna.
Många lärosäten uppger att uppgiftsinsamlingen har varit mycket tidskrävande.
Inget lärosäte lämnade heller initialt en fullständig redovisning med alla uppgifter för
alla avtal. En dialog har förts för att få in kompletteringar, klargöra motsägelsefulla
uppgifter och för att få tydlighet i vissa uppgifter, men det har inte alltid varit möjligt
att nå ända fram. Därutöver har en majoritet av lärosätena meddelat att de inte har
uppgifter om studenter som betalar en studieavgift till ett utländskt lärosäte,
alternativt redovisat ett kryss eller en tom ruta utan kommentar. Ett fåtal har lämnat
uppskattade uppgifter om antal utlandsbetalande studenter inom avtalen.
Att så många uppgifter har saknats, varit felaktiga och ändrats ger intrycket att
uppgifterna inte har varit kvalitetssäkrade när de lämnades till UKÄ. Materialet och
sammanställningarna bör därför läsas som ungefärliga och slutsatser bör dras med
viss försiktighet. Även med en sådan försiktig läsning ger materialet en intressant bild
av lärosätenas internationaliseringsarbete samt inriktningen och omfattningen av
utbytesverksamheten och de gemensamma programmen.
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Studieavgifter och
studentmobilitet – en
bakgrund
Utbildning utan studieavgift som huvudprincip i Sverige
En grundprincip inom EU är, förenklat uttryckt, att samma regler ska gälla för EUmedborgare som för ett medlemslands egna medborgare. Det innebär att medborgare i
EU-länderna som studerar i Sverige ska omfattas av samma regelverk om studieavgift
som gäller för svenska medborgare. Genom avtal mellan EU och Island, Lichtenstein,
Norge och Schweiz omfattas dessa länders medborgare av samma regler. Även inom
Norden finns regelverk som underlättar studentrörlighet mellan länderna.
Principen om avgiftsfri högre utbildning är djupt förankrad i Sverige. År 2010
lagfästes den som huvudprincip i högskolelagen genom en ny bestämmelse. 19
”Utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i
1. en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, eller
2. Schweiz.”
Detta innebär att medborgare i Sverige, övriga EES-länder och Schweiz har rätt att
studera utan studieavgift i Sverige. Avgiftsfriheten omfattar utbildning vid de statliga
universiteten och högskolorna samt de enskilda utbildningsanordnare som staten
tecknat avtal med där det anges att högskolan (eller motsvarande) som tilldelas
statliga medel inte får ta ut avgift för viss utbildning. 20
Bestämmelsen innebär också att en studieavgift tas ut av medborgare i andra
länder än de nämnda, s.k. tredjelandsmedborgare. I en kompletterande förordning har
regeringen meddelat vad som ska gälla om studieavgifter för tredjelandsmedborgare.
För det första måste högskolan ta ut en studieavgift av tredjelandsmedborgare, såvida
de inte omfattas av undantagen. För det andra ska avgiften tas ut för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå, inte för utbildning på forskarnivå. För det tredje ska
avgiften beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För det fjärde ska avgiften vara
lika stor för alla studieavgiftsskyldiga studenter som går utbildningen vid samma
tillfälle. Även utbildning på distans eller nätbaserad utbildning ska vara
avgiftsbelagd. 21
I studieavgiftsförordningen görs dock undantag från det inskrivna kravet på
studieavgift för vissa tredjelandsmedborgare (åtta undantag sammanlagt). En
studieavgift ska inte tas ut av en tredjelandsmedborgare som t.ex.
- är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av sin
utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär
att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan,

4 kap. 4 § första stycket högskolelagen (1992:1434).
Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning. PM
U2014/3798/UH. Utbildningsdepartementet. S. 8–9.
21
Förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor.
19
20

-

-

söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant
utbytesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av
regeringen inte ska tas ut för,
har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom EU och har
uppehållstillstånd i Sverige.

När regeringen i propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska
studenter 2010 föreslog studieavgifter för tredjelandsmedborgare och vissa undantag,
förklarade den sin avsikt med att begränsa undantagen.
”(…) De studentutbytesavtal som regeringen anser är viktiga att värna om syftar till
ett ömsesidigt utbyte av studenter mellan lärosäten. Regeringens avsikt är inte att
svenska lärosäten ska kunna avtala bort studieavgiftsskyldigheten för att enbart öka
inflödet av studenter från vissa utländska lärosäten. Därför avser regeringen att
noggrant följa utvecklingen av studiefriheten baserad på utbytesavtal.” 22 (s.19)
Regeringen uppmärksammade även EU-programmen särskilt i detta sammanhang och
skrev att det finns anledning att överväga om särskilda regler bör gälla för vissa EUfinansierade utbildningsprogram, såsom t.ex. Erasmus Mundus. År 2011 fattade
regeringen beslut om sådana särskilda regler för tredjelandsmedborgare som deltar i
utbildning inom Erasmus Mundus-samarbeten. Beslutet innebär i korthet följande:
-

-

-

Konsortieavtal inom Erasmus Mundus som ingåtts innan 1 september 2010
behöver inte omförhandlas för att leva upp till studieavgifterna enligt
studieavgiftsförordningen.
Erasmus Mundus-studenter undantas från anmälningsavgiften.
Studieavgiften för studier i Sverige inom konsortieavtal som ingåtts efter 1
september 2010 ska sättas ner till stipendiebeloppen för avgifter inom
programmet.
Tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige inom Erasmus Mundus-avtal
som ingåtts efter den 1 september 2010 får inte avräknas mot anslaget för
grundutbildning (det så kallade takbeloppet). 23

Erasmus Mundus-programmet började fasas ut 2012 och ersattes 2014 av Erasmus
Mundus gemensamma masterprogram inom Erasmus+.
Avgifter för utbildning i Sverige

Med tiden har den svenska grundprincipen om avgiftsfri högskoleutbildning visat sig
problematisk när svenska statliga universitet och högskolor deltar i vissa
internationella samarbeten om utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De
tidigare nämnda utbildningarna som uppmärksammats av UKÄ och SUHF är sådana
som ges inom lärosäteskonsortier och för vilka avgiftsbefriade studenter som är
antagna vid svenska lärosäten ändå betalar en studieavgift. Det vanligaste exemplet är
vissa utbildningar inom Erasmus Mundus.
År 2014 utredde Utbildningsdepartementet i en PM problematiken med
avgiftsfrihet och utvecklingen av internationella utbildningssamarbeten och föreslog

Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter, prop. 2009/10:65.
Regeringsbeslut I:5. Utbildningsdepartementet, 2011-04-14. Anmälnings- och
studieavgifter för tredjelandsmedborgare inom ramen för EU:s samarbetsprogram
Erasmus Mundus.
22
23
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en ändring av högskolelagen. 24 Resonemanget var att vissa avgifter inte ska ses som
studieavgifter enligt högskolelagen och därmed vara möjliga att ta ut av de studenter
som är avgiftsbefriade enligt lagen.
Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag om ett tillägg i högskolelagen. Den
nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 februari 2015. Tillägget innebär att en avgift
kan betalas för utbildning om följande fyra villkor uppfylls: 25
- Det finns ett avtal om utbildningssamarbete mellan en [svensk] högskola och ett
utländskt lärosäte.
- Avgiften avser utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
- Avgiften inte tillfaller högskolan.
- Avgiften inte avser den del av utbildningen som anordnas av högskolan.
Tillägget i högskolelagen innebär att utbildning som är del av en högskoleutbildning i
Sverige tillåts vara avgiftsbelagd för studenter som är medborgare i EES-länderna och
Schweiz. Det innebär dock inte någon generell möjlighet för det svenska lärosätet att
ta ut en avgift från denna grupp studenter. De fyra villkoren innebär vidare att det
svenska lärosätet som ingår i utbildningssamarbetet inte får ta emot avgiftsmedel för
att anordna sin del av utbildningen.
I budgetpropositionen för 2015 gjorde regeringen vissa förtydliganden med
anledning av frågor som förts fram i remissvaren på Utbildningsdepartementets PM
om avgifter och internationella utbildningssamarbeten. Bland annat ansåg vissa
remissinstanser att det var otydligt vad som anses med att avgiften inte ska avse den
del av utbildningen som anordnas av högskolan. Regeringen förtydligade: ”att
svenska universitet och högskolor endast anordnar den del av utbildningen inom ett
utbildningssamarbete som ges vid det svenska lärosätet.” (s. 189).
En annan synpunkt som framkom i remissbehandlingen var att formuleringen
”avgiften inte tillfaller högskolan” kan göra det omöjligt för svenska lärosäten att ta
på sig rollen som administrativt ansvarig i ett gemensamt utbildningsprogram. Som
svar på detta skrev regeringen:”(…) vill regeringen betona att de aktuella avgifterna
inte får tillfalla svenska universitet och högskolor i någon form. Detta hindrar dock
inte att svenska lärosäten hanterar avgifter, t.ex. genom att ta upp och föra över dessa
medel till utländska lärosäten…” (s. 189).26
Avgiftsfrihet vid mottagande lärosäte kan vara ett grundkrav inom
samarbetsprogrammet (t.ex. Erasmus+) eller skrivas in i avtalet om
utbildningssamarbete mellan lärosäten. Detta innebär att även tredjelandsstudenter
kan studera avgiftsfritt i Sverige, trots lagändringen 2010 om studieavgift för
studenter från tredjeland. Denna avgiftsfrihet vid mottagande lärosäte säger inget om
huruvida studenten betalar en studieavgift vid sitt utländska ”hemlärosäte” under
studietiden i Sverige.

Studieavgifter i Norden, Europa och globalt
Inom EU:s medlemsländer finns en stor variation i huruvida en studieavgift tas ut för
högre utbildning eller inte, för vilka typer av studier och vilka studieresultat den tas
ut, i vilken omfattning och avgiftens storlek. EU-nätverket Eurydice sammanställer
varje år uppgifter från medlemsländerna om studieavgifter och studiestöd, med fokus
på statliga universitet och högskolor och utbildning på grundnivå. Den senaste

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning. PM
U2014/3798/UH. Utbildningsdepartementet.
25
4 kap 4 § andra stycket högskolelagen (1992:1434).
26
Budgetpropositionen, utgiftsområde 16, prop. 2014/15:1.
24

sammanställningen visar till exempel att även om ett land har studieavgifter kan en
betydande del av studenterna studera avgiftsfritt. 27
OECD skriver i Education at a Glance att åtta (av 34) medlemsländer inte tar ut
någon studieavgift för högre utbildning vid statliga universitet, så länge det handlar
om heltidsstudier på grundnivå eller motsvarande. Bland de åtta återfinns bl.a.
Finland, Norge och Turkiet. Sedan 2010 har tio OECD-länder genomfört reformer om
studieavgift för eftergymnasial utbildning. Det har handlat om såväl införande som
borttagande av avgifter och om ändrade avgiftsnivåer. 28
Studieavgifter i några utvalda länder

I regeringsuppdraget ingår en fråga om studieavgifter som betalas till utländska
lärosäten under samarbetsstudenternas studietid i Sverige. Flertalet av lärosätena och
de enskilda utbildningsanordnarna har inte kunnat redovisa sådana uppgifter. En
belysning av förekomsten av studieavgifter i Europa och några av de vanligare
samarbetsländerna för svenska lärosäten kan därför vara relevant.
Sammanställning är baserad på uppgifter framför allt från Eurydicenätverket och
OECD. 29 Den är inte fullständig vad gäller undantag från studieavgift och uppgifter
om hur hög andel av studenterna som i praktiken betalar studieavgift saknas från
några länder. Fokus i sammanställningen ligger på utbildning på grundnivå.
-

I Danmark är högre utbildning avgiftsfri för heltidsstudier. Alla studenter som
studerar på deltid betalar avgift. Internationella studenter betalar studieavgift,
som bestäms på lärosätesnivå.

-

I Finland är högre utbildning avgiftsfri. Studieavgift kommer att tas ut av
tredjelandsstudenter fr.o.m. 2017.

-

I Norge är högre utbildning avgiftsfri vid statliga universitet och högskolor,
vilket omfattar 85 procent av studenterna. Statligt beroende privata
utbildningsanordnare får under vissa omständigheter ta ut studieavgift. För
internationella studenter gäller samma regelverk som för nationella studenter.

-

I Tyskland beslutade den sista delstaten som hade studieavgift att införa
avgiftsfrihet 2014/15. Såväl heltidsstudier som deltidsstudier är avgiftsfria.
Även tredjelandsstudenter studerar avgiftsfritt. I fem delstater måste studenter
som inte tar examen i tid betala studieavgift.

-

I Frankrike betalar studenterna studieavgift. De studenter som har studiestöd är
undantagna från avgift (ca 35 procent av studenterna 2014/15). Vid vissa
lärosäten som utbildar statstjänstemän är utbildningen avgiftsfri. Omkring 65
procent av studenterna inom högre utbildning betalar studieavgift.

-

I Spanien betalar studenterna studieavgift. Undantag kan göras och är
behovsprövade. Därutöver kan studenter från stora familjer och
funktionshindrade få reducerad studieavgift eller undantas. Omkring 72 procent
av studenterna inom högre utbildning betalar studieavgift.

National student fee and support systems in European higher education 2015/16.
Eurydice – facts and figures. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015.
28
Education at a glance 2015. OECD Indicators. OECD, 2015. Ss. 264-271.
29
National student fee and support systems in European higher education 2015/16.
Eurydice – Facts and figures. EU-kommissionen/EACEA/Eurydice. 2015. och Education
at a Glance 2015. OECD Indicators. OECD, 2015. Ss. 264-271.
27
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-

I Nederländerna betalar studenterna studieavgift.

-

I Italien betalar studenterna studieavgift för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå. Lärosätena måste undanta studenter som får studiestöd och de
kan även undanta ett antal studenter med goda akademiska meriter. Omkring 88
procent av studenterna betalar avgift.

-

I Storbritannien, med Wales och Nordirland inräknat, betalar studenterna
studieavgift. I Skottland betalar staten studieavgiften för dem som studerar
heltid på grundnivå och är från Skottland och EU, med undantag för
Storbritannien (inklusive Wales och Nordirland). Studieavgifter för
deltidsstudier, för studier på avancerad nivå och för tredjelandsstudenter
regleras inte.

-

I Turkiet är sedan 2012/13 högre utbildning dagtid avgiftsfri vid de statliga
universiteten. Avgift tas ut om en student inte tar examen i tid och för
kvällskurser.

-

I Kina betalar studenterna studieavgift.

-

I Japan och Sydkorea betalar studenterna studieavgift, men en del studenter
som har mycket goda akademiska resultat och svårt att betala avgiften kan
undantas från avgift.

-

I Australien, Kanada och USA betalar studenterna studieavgift.

Studentmobilitet till och från Sverige
Från framför allt Ladok-data gör UKÄ med stöd av SCB regelbundna statistiska
sammanställningar och analyser av den internationella studentmobiliteten. Uppgifter
görs även tillgängliga genom NU, UKÄ:s statistikdatabas. 30 Mobiliteten redovisas
uppdelad på utbytesstudenter och freemovers; gruppen studenter som läser
gemensamma program är inte synlig i statistiken. Inte heller antalet utbytesstudenter
som betalar studieavgift i Sverige framgår av den officiella statistiken.
Uppgifterna om utbytesstudenter redovisas uppdelade på tre grupper: studenter
som läser inom bilaterala program, inom EU-program eller inom Nordplus. I gruppen
bilaterala program ingår studenter som deltar i bl.a. Linnaeus-Palme och
North2North.
Det senaste statistiska meddelandet om internationell studentmobilitet utkom i
februari 2016 och innehåller uppgifter för läsåret 2014/15, i vissa fall jämförda med
uppgifter tio år tillbaka i tiden. Följande avsnitt om studentmobilitet i ett
tioårsperspektiv bygger på uppgifter från detta statistiska meddelande. Fokus i
sammanställningen ligger på inresande utbytesstudenter.

Studentmobiliteten i ett tioårsperspektiv
Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat under en längre tid. Det
gäller såväl inresande som utresande studenter. Trots införandet av studieavgifter
2010/11 är antalet inresande studenter fortfarande högre än antalet utresande
studenter. Detta gäller även för delmängden utbytesstudenter.

UKÄ:s statistikdatabas på webben: http://uka.se/statistik--uppfoljning/statistikdatabasom-hogskolan/internationell-mobilitet.html
30

Sammanlagt 33 200 studenter reste till Sverige för högskolestudier 2014/15. Av
dessa var 13 500 inresande utbytesstudenter. Nästan alla av dem, 13 200, var
inresande nybörjare.
Könsfördelningen bland de inresande utbytesstudenterna var relativt jämn
2014/15: 55 procent av utbytesstudenterna var kvinnor och 45 procent var män.
Fördelningen mellan könen bland utbytesstudenterna har varit ungefär densamma
under de senaste tio åren.
Läsåret 2014/15 var 61 procent av de inresande nybörjarna utbytesstudenter.
Antalet inresande utbytesstudenter har ökat med 31 procent sedan 2005/06. Mellan
2013/14 och 2014/15 minskade dock antalet med 4 procent. Sedan toppåret 2011/12
har antalet utbytesstudenter som läste för första gången i Sverige minskat med 1 600.
Omkring 85 procent av de inresande utbytesstudenterna 2014/15 var under 25 år.
Den stora ökningen i antalet utbytesstudenter under tioårsperioden har skett i gruppen
yngre utbytesstudenter, -21 år.
Av utbytesstudenterna som var nybörjare kom 68 procent från Europa, 17 procent
från Asien och 9 procent från Nordamerika. Flest utbytesstudenter (nybörjare) kom
från Tyskland, Frankrike och Kina. De senaste fem åren har den största
andelsmässiga ökningen av utbytesstudenter som läser för första gången i Sverige
skett från Afrika (32 procent) och Oceanien, inkl. Australien (24 procent). Antalet
utbytesstudenter från dessa regioner är dock litet. Antalsmässigt har ökningen varit
störst från Asien, 320 fler utbytesstudenter 2014/15 jämfört med fem år tidigare.
Som en jämförelse åkte majoriteten av de utresande utbytesstudenterna 2014/15
till destinationer i Europa, med Storbritannien, Danmark och Polen som de
populäraste mottagarländerna. USA och Storbritannien var de enskilt största
mottagarländerna. De senaste tio åren har intresset minskat för studier i Spanien,
Frankrike och Italien. De senaste fem åren har även antalet utresande till Danmark
minskat.
Karaktäriserande för utbytesstudenterna i Sverige är att de oftast läser en termin
och fristående kurs. Hela 81 procent av de registrerade utbytesstudenterna 2014/15
läste sin första termin i Sverige under det läsåret. Endast 1 procent läste då sin tredje
termin och ingen hade läst längre än så. Det ojämförligt mest populära ämnesområdet
som de inresande studenterna läste inom 2014/15 var samhällsvetenskap, juridik,
handel och administration (34 procent), följt av humaniora och konst (20 procent) och
teknik och tillverkning (20 procent).
Av de inresande utbytesstudenter som tog examen 2014/15 kom de flesta från EUländer (som region). För de utbytesstudenter som tog examen var Frankrike och Kina
de enskilt största länderna. Antalet utbytesstudenter som tog examen 2014/15 var
sammantaget dock litet, endast 370 studenter. 31

Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15. UKÄ och Statistiska centralbyrån.
UF 20 SM 1503. Publicerad 11 februari 2016.
31
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Kartläggningen av de
internationella
utbildningssamarbetena
UKÄ har skickat enkäten om de internationella utbildningssamarbetena till alla 31
statliga universitet och högskolor och de 17 enskilda utbildningsanordnare som har
examenstillstånd (se sändlistan i bilagedelen). Alla statliga lärosäten har svarat och
alla enskilda utbildningsanordnare utom fyra har svarat. De som inte svarat är:
Gammelkroppa skogsskola, Högskolan Evidens, Johannelunds teologiska högskola
och Teologiska Högskolan i Stockholm. Några av de enskilda utbildningsanordnarna
som svarat har uppgett att de inte har några internationella utbildningssamarbeten för
närvarande, och har endast svarat på de två frågorna om framtida utveckling av
samarbeten med anledning av lagändringen 2015 samt svårigheter och möjligheter
med utbildningssamarbeten där avgifter ingår.
Uppgiftsinsamlingen har gett ett omfattande material, som är omöjligt att redovisa
i sin helhet i denna rapport, trots uppdelningen i en sammanställning på nationell nivå
och separata lärosätesbeskrivningar. Svaren på de två frågorna om samarbeten med
studieavgifter har sammanfattats i ett särskilt avsnitt i kapitlet Analys av påverkan på
övrigt utbildningsutbud. Beskrivningarna av de enskilda lärosätenas internationella
utbildningssamarbeten återfinns i kapitlet Den lärosätesvisa bilden –
kartläggningsresultatet på lärosätesnivå.
En slutsats av redovisningarna, som varierar i omfattning och detaljnivå, är att
lärosätena registrerar och systematiserar uppgifter om internationella
utbildningssamarbeten på olika sätt och i olika system. Gemensamt är de uppgifter
om studentmobilitet som förts in i studiedokumentationssystemet Ladok. De uppgifter
som lämnats till UKÄ och inte kommer från Ladok har förmodligen inte
kvalitetssäkrats innan de skickades in (läs mer om detta i metodavsnittet). UKÄ har
gjort ett fåtal ändringar i de inskickade uppgifterna. De, relativt få, ändringar som
gjorts i enskilda lärosätens uppgifter sedan december 2015 har inte förts in i de
nationella sammanställningarna. Sammantaget innebär detta att uppgifterna kan
innehålla vissa fel på detaljnivån och därför bör hanteras med viss försiktighet. Detta
förminskar dock inte värdet av den överblick sammanställningarna ger av lärosätenas
och de enskilda utbildningsanordnarnas arbete med internationella
utbildningssamarbeten.
Detta kapitel om kartläggningsresultaten innehåller dels en kortfattad presentation
av ett urval uppgifter på nationell nivå, dels en sammanställning av
utbildningssamarbetena på nationell nivå, uppdelad på avtalen om studentutbyten
respektive avtalen om gemensamma utbildningsprogram. Avsnittet om gemensamma
program innehåller även en särskild sammanställning av lärosätenas uppgifter om
Erasmus Mundus-program.
Slutligen, för att guida läsaren bland uppgifterna och samarbetsprogrammen finns
efter kapitlets inledande resultatsammanställning ett läsvägledningsavsnitt.

Internationella utbildningssamarbeten om studentutbyten och
gemensamma utbildningsprogram
Regeringen har i budgetpropositionen definierat vad som inbegrips i
utbildningssamarbeten med utländska lärosäten: samarbeten om gemensamma
utbildningsprogram och utbytesavtal. 32 Följande sammanställning av de uppgifter om
internationella utbildningssamarbeten 2014/15 som lärosätena och de enskilda
utbildningsanordnarna har redovisat är uppdelad i två delar som följer regeringens
definition:
- först ett avsnitt om avtalen om studentutbyten, studenterna inom dessa utbyten
och förekomsten av studieavgifter
-

sedan ett avsnitt om avtalen om gemensamma utbildningsprogram, studenterna
som läste i Sverige inom dessa program och förekomsten av studieavgifter.

Utbildningssamarbetena i korthet
UKÄ:s kartläggning visar att de statliga högskolorna och universiteten och de
enskilda utbildningsanordnarna ingår i ett trettiotal olika typer av internationella
utbildningssamarbeten. Studentvolymen inom samarbetena varierar, från det största,
Erasmus+, med tusentals utbytesstudenter i Sverige, till samarbeten med särskild
inriktning, som ELLS European Master, med inga eller enstaka studenter som utbildar
sig i Sverige under ett läsår. Det finns särskilda samarbeten för utbildningar inom det
tekniska området, det ekonomiska, inom diakoni och sjuksköterskeutbildning m.fl.
Samarbeten kan även vara inriktade på ett viss geografisk område, som Asien,
Brasilien, USA eller den norra delen av det norra halvklotet.
Sammanlagt har lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna redovisat
knappt 10 000 avtal om internationella utbildningssamarbeten för 2014/15, varav ca
9 500 var avtal om studentutbyten och minst 300 var avtal om gemensamma
utbildningsprogram. Av utbytesavtalen var 75 procent aktiva avtal.
Sammanlagt läste ungefär 14 500 samarbetsstudenter vid de svenska lärosätena
2014/15. Flertalet, ca 13 200 samarbetsstudenter, var utbytesstudenter och omkring
1 300 studenter läste inom gemensamma utbildningsprogram.
Av dessa studenter betalade omkring 330 utbytesstudenter och 330 studenter inom
gemensamma program en studieavgift till det svenska lärosätet. Fyra lärosäten har
redovisat studieavgiftsbetalande studenter inom utbytesavtalen och sju lärosäten har
redovisat studieavgiftsbetalande studenter inom de gemensamma programmen.
En majoritet av lärosätena har inte lämnat uppgifter om antalet samarbetsstudenter
som betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige, och
flera har angett skäl för detta. Många har också svarat ”0”. Sju lärosäten, framför allt
högskolor och konstnärliga högskolor, har tillsammans uppgett att ca 140
utbytesstudenter har betalat studieavgift utomlands under studietiden i Sverige. För
gemensamma program redovisas sammanlagt 190 studenter som betalat studieavgift
till ett utländskt lärosäte under tiden i Sverige. De sistnämnda uppgifterna har lämnats
av fyra lärosäten, framför allt universitet, och en enskild utbildningsanordnare.
Sammanlagt 12 lärosäten har redovisat att de deltog i gemensamma program inom
Erasmus Mundus 2014/15. Det rörde sig om 41 olika program, varav studenter läste i
Sverige inom 35 av programmen. Vid 6 av de 35 programmen betalade alla studenter
studieavgift i Sverige och vid 7 av programmen betalade alla studenter studieavgift
till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige. Vid lika många gemensamma
program (13 av 35 program) betalade inga studenter studieavgift.

32

Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 16, prop. 2014/15:1, s. 188.
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Studerar man istället antalet studenter inom programmen läste sammanlagt drygt
500 studenter i Sverige inom de gemensamma Erasmus Mundus-programmen
2014/15. Av dessa studenter betalade 20 procent studieavgift till ett svenskt lärosäte,
25 procent betalade avgift till ett utländskt lärosäte och 55 procent betalade inte någon
studieavgift.

Läsvägledning
För att underlätta förståelsen av kartläggningsresultatet och de uppgifter som ingår i
kartläggningen följer här en läsguide. Den består dels av förtydliganden till de
uppgifter som begärts in av lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna, dels en
kort presentation av de typer av samarbetsavtal och samarbetsprogram som lärosätena
tagit upp i sina redovisningar.
Uppgifterna om utbytesavtal och avtal om gemensamma utbildningsprogram:
- Insamlingen gäller endast två sorters internationella utbildningssamarbeten:
studentutbyten och gemensamma utbildningsprogram.
-

Uppgifterna är för läsåret 2014/15.

-

Uppgifterna omfattar endast avtal och sådana avtal som tecknats på
lärosätesnivå (av rektor). Det innebär att avtal om samarbeten som formaliserats
t.ex. på programnivå, institutionsnivå eller fakultetsnivå inte har efterfrågats i
kartläggningen och har tagits bort när de har gått att urskilja. Enstaka lärosäten
har inkluderat memorandum of understanding, memorandum of cooperation
och andra typer av överenskommelser som inte är regelrätta avtal. Dessa har
också i de flesta fall tagits bort. Undantaget är när överenskommelsen både har
innehållit deltagande studenter och tecknats på lärosätesnivå.

-

Lärosätena har i de flesta fall lämnat uppgifterna om utbildningsnivå,
studentantal och betalande studenter m.m. per avtal, men, särskilt för
gemensamma program, är en del av redovisningarna istället lämnade på
samarbetsnivå.

-

Med passivt avtal menas ett avtal inom vilket ingen student vare sig farit ut
eller rest in under de senaste tre åren, medräknat läsåret 2014/15.

-

Landuppgiften gäller det land där det utländska lärosätet har sitt säte.
Studenterna från det utländska lärosätet kan vara medborgare i ett annat land.
Ingen uppgift om studenternas medborgarskap har efterfrågats.

-

Den avtalsuppgift som oftast saknas är den om avtalet omfattar utbildning på
grundnivå och/eller på avancerad nivå. Några lärosäten har endast markerat
utbildningsnivå för de aktiva avtalen, inte för de passiva.

Uppgifterna om studenter och avgifter inom utbytesavtalen och avtalen om
gemensamma utbildningsprogram:
- Uppgifterna omfattar de studenter som studerade vid svenska lärosäten inom
utbildningssamarbeten 2014/15. De är inte begränsade till endast inresande
studenter, utan även studenter som t.ex. var antagna vid ett svenskt lärosäte och
läste en termin inom ett gemensamt program vid lärosätet ska ingå. Om dessa i
praktiken ingår i uppgifterna är dock osäkert.
-

Uppgifter om hur många studenter som betalade studieavgift till det svenska
lärosätet respektive till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige har
efterfrågats per avtal. Det är osäkert hur lärosätena har redovisat avgifter om

studenter som har betalat en studieavgift till ett konsortium (främst aktuellt
inom vissa typer av gemensamma program).

En presentation av samarbetsprogrammen
Följande presentation av de samarbetsprogram som lärosätena har redovisat är
kortfattad och fokuserar på sådan information som är mest relevant för
regeringsuppdraget, så som samarbetsform, avgiftsförekomst, stipendier och
medlemmar. För den som vill veta mer finns länkar till ytterligare information.
Atlantis

Atlantisprogrammet är en överenskommelse mellan EU och USA som innebär stöd
till lärosäteskonsortier som samarbetar om studentutbyten och utbildning bl.a.
gemensamma program. Atlantis ingår numera i Erasmus+. Svensk deltagare:
Linköpings universitet.
Källa: EU-kommissionens webbplats,
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/programme/about_eu_usa_en.p
hp
EIT KICs

EIT, European Institute of Innovation & Technology, är en oberoende organisation
inom EU som grundades 2008 och vars syfte är att främja innovation och
entreprenörskap i Europa. Inom ramen för olika KICs-projekt (Knowledge and
Innovation Communities) bildas partnerskap mellan lärosäten, forskningslaboratorier
och företag. Utbildning ges på avancerad nivå (master) med starkt innovations- och
entreprenörskapsfokus, även dubbla examina erbjuds. Svenska deltagare: Bland annat
KTH, Uppsala universitet.
Källa: EIT:s webbplats, http://eit.europa.eu/activities/education
ELLS European Master

ELLS – The Euroleague for Life Sciences – är ett nätverk av sju europeiska
universitet och fyra internationella partneruniversitet inom lant- och skogsbruk,
naturresurshushållning, veterinärmedicin m.m. Studenterna erbjuds bl.a.
studentutbyten inom Erasmus+, sommarskolor och masterprogram, som ger möjlighet
till en dubbel examen. Svensk deltagare: Sveriges lantbruksuniversitet.
Källa: ELLS webbplats, www.euroleague-study.org/94209.
Erasmus+

Erasmus+ är det nya EU-programmet för internationellt samarbete och utbyte, som
2014 ersatte sju program, bl.a. Erasmus och Erasmus Mundus. Det består av fyra
mobilitetsaktiviteter: studier, praktik, undervisningsuppdrag och personalfortbildning.
I Erasmus+ ingår Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, där alla EUoch EES-länder samt Makedonien och Turkiet deltar som programländer. Ytterligare
150 länder över världen är partnerländer. Varje masterprogram utvecklas gemensamt
av ett konsortium bestående av minst tre universitet från minst tre programländer.
Studenterna måste läsa i minst två programländer och studierna ska leda till en
gemensam examen, dubbelexamen eller en s.k. multiple degree. Även företag samt
offentliga och privata organisationer kan delta i konsortierna.
När en ansökan godkänns blir koordinatorn den huvudsakliga mottagaren av EUmedlen och kommer därmed att vara den konsortiemedlem som är juridiskt och
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finansiellt huvudansvarig för genomförandet, koordineringen och administrationen av
programmet.
När svenska lärosäten deltar i utbildningskonsortierna kan studenterna bli
avgiftsskyldiga, antingen direkt till lärosätena eller via konsortiet, även under den tid
som studenten läser vid det svenska lärosätet. Svenska deltagare: De flesta lärosäten
och några enskilda utbildningsanordnare.
Källa: UHR. Erasmus+: www.utbyten.se/sv/Program/Erasmusplus/
Erasmus Mundus gemensamma program: www.utbyten.se/sv/Program/ProgramA---O/Erasmus-Mundus-gemensamma-masterprogram/
Erasmus Mundus

Erasmus Mundus, som pågick 2004–2013, var ett EU-program för samarbete och
rörlighet inom högre utbildning. Såväl studentutbyten som gemensamma program
ingick. Erasmus Mundus gemensamma program ingår numera i Erasmus+.
Källa: EU-kommissionens webbplats,
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus_mundus_en.p
hp
IDEA League network

IDEA League network grundades 1999 och består av fyra europeiska tekniska
universitet. Nätverkets huvudsyfte är att återetablera Europa som en teknologisk och
vetenskaplig ledare. Det erbjuder studenter utbytesprogram, doktorandskolor,
sommarskolor, ett poänggivande s.k. ”Challenge programme” och ett gemensamt
masterprogram. Lägre avgift tas ut av studenter som är medborgare i EU- och EESländer samt Indonesien än från andra länder och det finns stipendier för vissa
aktiviteter. Cirka 75 procent av masterstudenterna inom nätverket kommer från
Europa. Svensk deltagare: Chalmers.
Källa: IDEA Leagues webbplats, www.idealeague.org.
IS:Link

IS:link – Information Systems Student Exchange Network – är ett internationellt
nätverk av högskolor inom informationssystem, med omkring 25 medlemmar, som
vill göra studentrörlighet enklare samt stödja vetenskapligt och akademiskt
samarbete. Lärosätet skriver ett bilateralt avtal med IS:Link centralt och får därmed
tillgång till hela nätverket.
Utbytesverksamheten omfattar främst masterstudenter, men även andra kan delta.
Nätverket erbjuder möjligheter till samarbete om t.ex. gemensamma program och
utbildningsprogram som ger dubbla examina. Svenska deltagare: Högskolan i Borås
och Högskolan i Jönköping.
Källa: IS:Links webbplats, www.is-link.org
ISEP

ISEP – International Student Exchange Programs – är en icke vinstdrivande
amerikansk organisation som startades på 70-talet och vars syfte är att främja
internationella studentutbyten världen över för såväl amerikanska studenter som
studenter i andra länder. Nätverket består av 328 högskolor och universitet.
Studentutbytet kan kombineras med frivilligt arbete och arbete utomlands.
Grundtanken är att med ISEP ska det kosta ungefär lika mycket att studera i ett
annat land som det kostar att studera vid det egna lärosätet. En student som är
inskriven vid ett svenskt lärosäte och som vill åka utomlands en termin betalar drygt

30 000 kronor till det svenska lärosätet i början av terminen. Avgiftens storlek
varierar mellan universiteten och kan även täcka måltider, försäkringar och boende.
ISEP förklarar upplägget med att den student som betalar avgiften möjliggör för en
annan student att studera i hens ställe vid hemlärosätet. Svenska deltagare: Fem
svenska lärosäten.
Källa: ISEPs webbplats, www.isep.org
JP Silver

JP Silver benämns det bilaterala gemensamma program (Strategic Public Relations),
som ges inom ett samarbete mellan University of Stirling (i Skottland) och Lunds
universitet. Programmet har finansierats och utvecklats gemensamt av de båda
lärosätena och leder till en dubbel examen.
Källa: Lunds universitet.
Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram med syfte att stödja bilaterala samarbeten
mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet
erbjuder student- och lärarutbyten. Det finansieras av Sida och administreras av UHR.
Ett projektsamarbete kan beviljas medel i upp till åtta år. Stipendier, som baseras på
utbytesperiodens längd, betalas till deltagarna. Inga kursavgifter får tas ut mellan
parterna. Svenska deltagare: 32 lärosäten.
Källa: UHR, www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Linnaeus-Palmepartnerskap/
MEDes

MEDes är ett nätverk av sju designhögskolor i Europa, som erbjuder ett femårigt
utbildningsprogram (Master of European Design) vilket innebär att studenterna följer
kurser vid tre av medlemshögskolorna. Svensk deltagare: Konstfack.
Källa: MEDes webbplats, www.masterofeuropeandesign.com/
Nordic Five Tech

Nordic Five Tech etablerades 2006 och är en allians mellan fem tekniska lärosäten i
Norden som bl.a. samarbetar kring gemensamma internationella masterprogram och
studentutbyten. Svenska deltagare: Chalmers och KTH.
Källa: Nordic Five Techs webbplats, www.nordicfivetech.org
Nordplus

Nordplus är ett samarbete i Nordiska ministerrådets regi mellan de baltiska och
nordiska länderna. Det består av olika delprogram som sträcker sig från förskola till
högskoleutbildning. Ett övergripande mål inom högre utbildningsdelen är att bidra till
att etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion. Inom högre utbildning finns t.ex.
Norddiakoni, ett nätverk som omfattar tio medlemmar inom sjuksköterske-, diakonioch socionomutbildningar, och som bl.a. samarbetar om studentutbyten, och Norek,
ett samarbete mellan omkring 25 lärosäten med utbildning i företagsekonomi och
nationalekonomi, som bl.a. erbjuder studentutbyten. Nordlys, det största nätverket,
har som huvudsyfte att öka studentrörligheten i Norden. Svenska studenter som deltar
behåller sitt svenska studiemedel och har rätt till ett Nordplusstipendium och ett
resebidrag. Svenska deltagare: Ett flertal lärosäten och några enskilda
utbildningsanordnare.
Källa: UHR och Nordiska ministerrådet, www.nordplusonline.org.
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Nordic Master Programme

Nordiska ministerrådet står även bakom Nordic Master Programme. Minst tre
nordiska universitet och/eller högskolor kan gemensamt ansöka om medel för ett
masterprogram. Programmen ges på engelska och ungefär 60 procent av studenterna
har hittills kommit från länder utanför Norden. Danska och svenska lärosäten tar ut
studieavgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz och högskolor i Norge och
Island tar, med vissa undantag, inte ut några studieavgifter.
Källa: Nordiska ministerrådets webbplats, www.norden.org/sv/tema/utbildning
Nordtek

Nordtek är ett nätverk av 27 tekniska universitet och högskolor i de nordiska
länderna, med en av rektorerna som ordförande. Nätverket får visst stöd från
Nordiska ministerrådet. Det erbjuder bl.a. studenter möjlighet att läsa en
specialisering vid ett annat nordiskt lärosäte. Den som blir antagen kan ansöka om
stipendium. Svenska medlemmar: Tio universitet och högskolor.
Källa: Nordteks wbbplats, www.nordtek.net
North2North

North2North är utbytesprogrammet för studenter inom det kooperativa nätverket
UArctic, som samlar lärosäten, forskningsinstitut och organisationer med intresse för
forskning och utbildning i och om den mest nordliga delen av världen.
Utbytesstudenter betalar normalt ingen avgift till det mottagande lärosätet och det
finns stipendier att söka. Svenska deltagare: Fem av de sju svenska medlemmarna är
lärosäten.
Källa: UArctics webbplats, www.uarctic.org/
Science without borders

Science without borders är ett stipendieprogram, instiftat av den brasilianska
regeringen 2011, som gäller studenter och forskare inom matematik, naturvetenskap
och ingenjörsrelaterade ämnen (STEM) med målet att omfatta 100 000 individer.
Stipendierna finansierar upp till ett års studier vid utländska lärosäten. I Sverige 2015
erbjöd 19 lärosäten kurser inom programmet. Avtalen om utbildning skrivs mellan
den brasilianska finansiären CAPES och UHR. På grund av Brasiliens försämrade
ekonomi har inga nya stipendier beviljats från 2016/17, men de studenter som redan
varit antagna bör kunna fullfölja sina studier.
Källa: Study in Sweden, Chalmers och ICEF Monitor, https://studyinsweden.se,
www.chalmers.se och
http://monitor.icef.com/2015/09/brazils-science-without-borders-programme-facingcuts-in-2016/
TOSCA

Projektet TOSCA – Transfers of skills, knowledge and ideas to Central Asia – är ett
partnerskap mellan europeiska och centralasiatiska universitet med finansiering från
Erasmus Mundus action 2. Stipendier delades ut till studenter på alla tre
utbildningsnivåer för studier vid europeiska lärosäten 2011–2014 och en fortsättning
planeras. Svensk deltagare: Högskolan i Borås.
Källa: TOSCAs webbplats, www.mundus.amu.edu.pl/tosca.php

UNITECH

UNITECH International är ett nätverk av åtta tekniska lärosäten i Europa och ett 15tal företag. De erbjuder civilingenjörsstudenter ett (kort) program i managemenstudier
med inriktning på internationellt ledarskap och integrerad företagspraktik. Studenten
betalar ingen terminsavgift och får ett stipendium. Svensk deltagare: Chalmers.
Källa: Chalmers studentportal och UNITECH:s webbplats, www.chalmers.se och
www.unitech-international.org
USAC

USAC – University Studies Abroad Consortium – är en icke vinstdrivande
amerikansk organisation vars syfte är att ge studenterna möjlighet att utveckla de
kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för att lyckas i det globala samhället.
De erbjuder två typer av program: ett specialprogram där organisationen ordnar det
praktiska och garanterar stöd och kringaktiviteter, och ett partnerskapsprogram, som
beskrivs som utbytesstudier, där Linnéuniversitetet är en partner.
Källa: USAC:s webbplats, www.usac.unr.edu/usac

Utbildningssamarbeten om studentutbyten
Nedan presenteras uppgifterna från lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna
för läsåret 2014/15 om de två typer av utbildningssamarbeten som regeringen har
definierat: studentutbyten respektive gemensamma utbildningsprogram.

Avtalen om studentutbyten
Lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna har redovisat sammanlagt knappt
9 500 avtal om studentutbyten på grundnivå och avancerad nivå. Av dessa var ca
7 100, 75 procent, aktiva avtal. Andelen aktiva och passiva avtal varierar mellan
lärosätena, från att alla redovisade avtal är aktiva till att hälften av avtalen är aktiva.
Utmärkande är att omkring hälften av alla avtal inom Nordiska ministerrådets
samarbetsprogram var passiva avtal och att North2North och Tosca har en ännu lägre
andel aktiva avtal.
Avtalen var fördelade på ett drygt femtontal olika typer av samarbeten och
samarbetsprogram. Flest avtal, ca 70 procent av de aktiva avtalen, var knutna till
Erasmus+. De tre största samarbetstyperna – Erasmus+, bilaterala avtal och
samarbeten knutna till Nordiska ministerrådet – samlade knappt 98 procent av alla
aktiva avtal. Knappt 200 avtal fördelades på övriga samarbetstyper.
Av de aktiva utbytesavtalen omfattade 85 procent utbildning på grundnivå och 64
procent utbildning på avancerad nivå. Drygt 50 procent av de aktiva avtalen
omfattade utbildning på båda nivåerna.
Tabellen visar en sammanställning av de redovisade typerna av utbytesavtal som
lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna ingår i. För varje sådan avtalstyp
ges uppgifter om antalet aktiva avtal av det totala antalet utbytesavtal och den andel
som de aktiva avtalen utgör. Senare följer en sammanställning av de olika typerna av
utbytesavtal, antalet studenter som utbildade sig i Sverige inom avtalen 2014/15 och
vilka lärosäten som hade flest studenter inom respektive avtal.
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Tabell. Utbytesavtal som lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna deltog i
2014/15. Antal avtal, andelen aktiva avtal inom respektive samarbetstyp.
Antal
Samarbetstyp

Antal

aktiva/total- Andel aktiva

deltagande Finns t.ex. vid…

antalet avtal

avtal

högskolor

1 517/1 861

82 %

33

Ersta Sköndal högskola,
Bilateralt*

Konstfack,
Lunds universitet
Göteborgs universitet,

Erasmus+*

4 839/6 150

79 %

38

Newmaninstitutet,
Kungl. Konsthögskolan

Högskolans avtal om

1/1

100 %

1

Högskolan Dalarna

IDEA League

3/3

100 %

1

Chalmers tekniska högskola

IS:Link

1/1

100 %

1

Högskolan i Jönköping

ISEP

5/5

100 %

3

nätbaserade kurser

Linnéuniversitetet,
Luleå tekniska universitet,
Södertörns högskola
Malmö högskola,
Linnaeus-Palme

112/130

86 %

27

Röda Korsets Högskola,
Stockholms konstnärliga
högskola
Handelshögskolan i

Nordplus*

555/1154

48 %

27

Stockholm, Kungl.
Musikhögskolan,
Uppsala universitet

Nordtek

22/31

71 %

2

North2North

27/110

25 %

3

Chalmers tekniska högskola,
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet,
Stockholms universitet, Umeå
universitet

1/11

9%

1

Högskolan i Skövde

Special arrangement

1/1

100 %

1

Malmö högskola

Study abroad

2/2

100 %

1

Lunds universitet

Ramavtal

Tosca

1/6

17 %

1

Högskolan i Borås

UNITECH

8/10

80 %

1

Chalmers tekniska högskola

USAC

1/1

100 %

1

Linnéuniversitetet

TOTALT

7 096/9 487

* Flera program ingår. 33
Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.
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I gruppen Bilateralt ingår avtal inom Bilateralt och Bilateral placement.
I gruppen Erasmus+ ingår avtal inom Atlantis, Erasmus Mundus, Erasmus
placement och Erasmus +.
I gruppen Nordplus ingår avtal inom Norddiakoni, Nordlys, Nordplus och Norek.

De vanligaste samarbetsländerna för studentutbyten
Lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna hade avtal om studentutbyten med
sammanlagt knappt 120 länder, men studenter från alla dessa länder läste inte
nödvändigtvis i Sverige läsåret 2014/15.
Tabellen visar de länder där svenska lärosäten och enskilda utbildningsanordnare
hade flest avtal om studentutbyten 2014/15. Ojämförligt vanligast var avtal med
universitet och utbildningsanordnare i Tyskland.
Tabell. De vanligaste samarbetsländerna för studentutbyten 2014/15.

Land

Antal

Antal avtal

Antal aktiva avtal

Tyskland

1 227

1 048

2163

Frankrike

772

667

1369

Finland

658

401

433

Spanien

540

434

745

Storbritannien

459

362

449

Norge

456

196

148

Danmark

414

194

197

Italien

373

282

495

USA

364

303

676

Nederländerna

354

298

637

Kina

278

232

806

Belgien

242

182

275

Österrike

219

195

381

Kanada

212

163

369

Polen

207

144

175

Australien

201

186

520

utbytesstudenter

Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.
Med följande länder har de svenska lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna
jämförelsevis få avtal, men tog emot relativt många studenter, mellan 350 och 200
utbytesstudenter, från vartdera landet: Singapore, Indien, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet,
Japan och Schweiz.
Eftersom Erasmus+ är ett så dominerande samarbetsprogram i omfattning har vi
även delat upp samarbetsavtalen i fyra gruppen efter samarbetstyp och undersökt
vilka samarbetsländer som är vanligast i respektive grupp, baserat på antalet aktiva
avtal. De fyra grupperna är: bilaterala, Erasmus+, Nordplus och övriga, med
Linnaeus-Palme utbrutet som en undergrupp. Länderna är redovisade i ordning:
överst står det land med vilket de svenska lärosätena och enskilda
utbildningsanordnarna hade flest samarbetsavtal. Det är det sammanlagda antalet
avtal med respektive land som ligger till grund för ordningen, trots att det för en del
länder är en relativt hög andel passiva avtal.
Bilaterala avtal. Knappt 1 900 avtal och 4 030 utbytesstudenter i Sverige 2014/15.
Ojämförligt flest avtal med universitet i USA, därefter i Kina, Australien,
Kanada, Japan. Betydligt färre i Indien och Schweiz. Räknat på antal studenter
skulle Singapore och Sydkorea ersätta Japan och Schweiz.
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Erasmus+-avtal. Drygt 6 100 avtal och knappt 8 300 utbytesstudenter i Sverige
2014/15. Ojämförligt flest avtal med universitet i Tyskland, därefter i Frankrike.
Något färre avtal i Spanien, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Belgien.
Räknat på antal studenter skulle Österrike ha ersatt Belgien och ordningen
mellan länderna på plats 4–7 varit annorlunda.
Nordplusavtal. Knappt 1 200 avtal och ca 500 utbytesstudenter i Sverige 2014/15.
Ojämförligt flest avtal med universitet i Finland. Något färre i Norge, Danmark
och färre i Island. Räknat på antal studenter skulle Danmark och Norge bytt
plats.
Övriga avtal, inklusive Linnaeus-Palme. Ca 340 avtal och drygt 420 utbytesstudenter
i Sverige 2014/15. Flest avtal med universitet i Kanada, Finland, Ryssland,
Norge, Kina, Danmark och Indien. Räknat på antal studenter skulle USA,
Brasilien, Japan och Tanzania ha ersatt Kanada, Ryssland Norge och Danmark.
Linnaeus-Palme. Ungefär 130 avtal och drygt 230 utbytesstudenter i Sverige 2014/15.
Flest avtal med Kina, Indien, Brasilien, Tanzania, Sydafrika, Ghana samt Kenya
och Namibia. Räknat på antalet studenter hade Kenya inte kommit med i
sammanställningen.

Utbytesstudenterna som läste i Sverige 2014/15
De drygt 13 200 utbytesstudenter som läste vid svenska lärosäten och enskilda
utbildningsanordnare 2014/15 fördelades på 7 100 avtal om studentutbyten. Som
tidigare nämnts ingick dessa utbytesavtal i ett femtontal olika typer av samarbeten
och samarbetsprogram.
Drygt 7 000 av utbytesstudenterna var kvinnor (55 procent) och 6 000 var män (45
procent).
Cirka 12 800 av utbytesstudenterna återfinns inom de tre största samarbetstyperna:
Erasmus+, bilaterala avtal och samarbeten knutna till Nordiska ministerrådet. De
utgjorde ungefär 97 procent av alla utbytesstudenter inom samarbetena.
I de redovisade uppgifterna har knappt 40 studenter som läst 2014/15 gjort det
inom avtal som lärosäten har markerat som passiva avtal. UKÄ har ändå inkluderat
studenterna i respektive samarbetstyp. Hälften av dessa studenter läste vid Högskolan
i Jönköping och ytterligare 5 studenter läste vardera vid Linköpings universitet och
Malmö högskola. Enstaka studenter har redovisats vid ytterligare sju lärosäten.
Tabell. Antal utbytesstudenter som läste inom utbildningssamarbeten 2014/15 uppdelade
på samarbetstyp och kön.

Samarbetstyp
Bilateralt*

Antal
studenter
4 032

Därav kvinnor
2 239

Därav
män
1 793

Lärosäten med flest
studenter
Lunds universitet, Uppsala
universitet, KTH
Lunds universitet, Stockholms

Erasmus+*

8 289**

4 427

3 863

universitet, Uppsala
universitet

Högskolans avtal om

2

1

1

Högskolan Dalarna

IDEA League

3

1

2

Chalmers tekniska högskola

IS:Link

1

1

0

Högskolan i Jönköping

nätbaserade kurser

Linnéuniversitetet, Södertörns
ISEP

39

21

18

högskola, Luleå tekniska
universitet

Linnaeus-Palme

232**

125

106

Malmö högskola, Högskolan i
Borås, Umeå universitet
Lunds universitet,

Nordplus*

494

374

120

Stockholms universitet,
Göteborgs universitet,
Uppsala universitet

Nordtek

7

16

9

Chalmers tekniska högskola
Stockholms universitet,

North2North

19

10

9

Umeå universitet,

Ramavtal

0

0

0

Högskolan i Skövde

Special arrangement

2

1

1

Malmö högskola

Study abroad

54

23

31

Lunds universitet

Tosca

1

1

0

Högskolan i Borås

UNITECH

11

5

6

Chalmers tekniska högskola

USAC

16

8

8

Linnéuniversitetet

13 211

7 244

5 967

Luleå tekniska universitet,

TOTALT

* Flera program ingår, se fotnot på s. 29.
** De redovisade summerade avtalsuppgifterna överensstämmer inte med antalet
kvinnor och antalet män.
Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.

Studenter som betalade studieavgift inom utbytesprogrammen
Betalande till ett svenskt lärosäte

Från de uppgifter om studieavgifter som lärosätena och de enskilda
utbildningsanordnarna har lämnat framgår att knappt 330 utbytesstudenter inom
utbildningssamarbeten betalat studieavgift i Sverige 2014/15. De återfinns vid fyra
lärosäten och inom tre typer av samarbeten: bilaterala, Study abroad och LinnaeusPalme. En stor majoritet av dessa betalande studenter kom från indiska universitet.
Män var i majoritet bland de studenter som betalade studieavgift i Sverige: 73
procent var män och 27 procent var kvinnor.
Tabell. Utbytesstudenter som betalade studieavgift under studierna i Sverige 2014/15 och
vilka typer av samarbeten de deltog i.
Linnaeus-

Study

Palme

abroad

233

0

0

Kina

37

2

0

USA

0

0

36

Lunds universitet (36)

Japan

0

0

18

Lunds universitet (18)

270

2

54

Land

Bilateralt

Indien

TOTALT PER
SAMARBETSTYP

Lärosäte
Blekinge tekniska högskola (231),
Mälardalens högskola (2)
Blekinge tekniska högskola (26),
Högskolan Väst (13)
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Källa: Lärosätenas enkätsvar till UKÄ 2015.
Betalande till utländskt lärosäte under studietiden i Sverige

Redan i förberedelsearbetet inför kartläggningen var det tydligt att uppdragets fråga
om antalet samarbetsstudenter som betalade studieavgift till ett utländskt universitet
under sin studietid i Sverige skulle bli svår att besvara. De lärosäten UKÄ talade med
underströk att detta är en uppgift som de inte har och inte heller kan eller ser som
önskvärt att de samlar in. I enkäten efterfrågades därför även, som ett alternativ, en
uppskattning av antalet utlandsbetalande studenter.
Sju högskolor har lämnat uppgifter om antal studenter som betalade studieavgift
till ett utländskt universitet under studietiden i Sverige. De är: Högskolan
Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Konstfack, Kungl.
Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Stockholms konstnärliga
högskola. Tillsammans har de redovisat drygt 140 studenter som betalade studieavgift
till ett utländskt lärosäte, varav flertalet (115) inom bilaterala avtal, men även några
inom Erasmus+ och Linnaeus-Palme.
Mer än hälften av dessa utlandsbetalande studenter läste inom avtal med kinesiska
universitet. Därutöver läste mellan 10 och 15 studenter inom avtal med universitet i
Turkiet, Sydkorea och USA. Ett litet antal studenter kom från universitet i
Storbritannien, Indien, Tyskland, Etiopien, Vietnam. Enstaka studenter kom inom
avtal med universitet i Indonesien, Japan, Kanada, Litauen och Österrike. Lärosätena
har redovisat utlandsbetalande studenter från samarbeten i sammanlagt 14 olika
länder.
Fyra högskolor och enskilda utbildningsanordnare har uppskattat antalet studenter
som betalade studieavgift i utlandet under sin studietid i Sverige. Mer än hälften av
dessa studenter var registrerade inom Erasmus+-samarbeten. De uppskattade
uppgifterna är mycket osäkra och redovisas därför inte sammanställda.
De lärosäten och enskilda utbildningsanordnare som har lämnat uppskattade
uppgifter är: Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Röda korsets högskola
och Umeå universitet.
Ett tiotal lärosäten har lämnat ett förtydligande till varför de inte har lämnat några
uppgifter om studenter som betalat studieavgift till ett utländskt universitet under
studietiden i Sverige. Lärosätena anför att det är alltför resurskrävande för landets
universitet och högskolor att med någon exakthet kartlägga vilka länder som har
avgiftsbelagda studier för de egna studenterna; det finns i de flesta länder avgifter,
och ofta olika avgiftsnivåer, samt avvikelser och undantag från avgifterna. Vidare
skriver lärosätena att de inte har någon rätt att fråga studenterna om deras finansiella
åtaganden gentemot hemuniversitet. Deras finansiella åtagande påverkar inte heller
förhållandet mellan mottagande svenskt lärosäte och studenten.

Utbildningssamarbeten om gemensamma program
Flertalet lärosäten och enskilda utbildningsanordnare som har redovisat
utbildningsgemensamma program har gjort det på avtalsnivå där samarbetena
framgår, men några lärosäten har valt att redovisa endast på samarbetsnivå. Ett
samarbete kan bestå av flera medverkande lärosäten och flera avtal. Det gör att de
sammanställda uppgifterna om antal avtal ska ses som att antalet är ”minst” detta.
Vidare är det på den aggregerade nivån inte möjligt att se från vilka lärosäten och från
vilka länder inom flerpartssamarbetet studenterna kommer när uppgifterna endast
redovisas på samarbetsnivå.

Avtalen om de gemensamma utbildningsprogrammen

Internationella utbildningssamarbeten om gemensamma program är inte lika vanligt
förekommande som samarbeten om studentutbyten. Tjugo lärosäten och enskilda
utbildningsanordnare, av de 44 som svarat på enkäten, har redovisat uppgifter om
gemensamma program. Inom ett fyrtiotal redovisade avtal ryms mer än en
samarbetspartner, men dessa avtal räknas ändå som ett avtal i sammanställningen.
Uppskattningsvis rör det sig sammanlagt om ungefär 300 samarbetsavtal om
gemensamma program under läsåret 2014/15, varav drygt 90 procent var aktiva avtal.
Avtalen är fördelade på drygt 20 olika redovisade typer av samarbeten och
samarbetsprogram, en del närliggande (som t.ex. Erasmus multiple degree och
Erasmus+). Ojämförligt flest avtal, omkring hälften av alla avtal, var knutna till
Erasmus Mundus.
Flera av lärosätena erbjöd ett fåtal gemensamma utbildningprogram. KTH och
Malmö högskola har en särställning i volym räknat, med vardera omkring 55
redovisade avtal om gemensamma utbildningsprogram.
En majoritet av avtalen om gemensamma program gällde utbildning på avancerad
nivå, men det fanns även avtal om utbildning på grundnivå, främst inom Erasmus
Mundus. Några avtal möjliggjorde utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Redovisningarna visar att det 2014/15 läste sammanlagt 1 280 studenter i Sverige
inom gemensamma utbildningsprogram.
Tabellen visar en sammanställning av de redovisade samarbetstyperna, med
uppgifter om antal avtal, antal studenter och deltagande lärosäten inom respektive
samarbetstyp.
Tabell. Samarbetstyper för gemensamma utbildningsprogram 2014/15, antal avtal och
svenska högskolor som deltar.
Antal
Samarbetstyp

Antal avtal

Antal

deltagande

studenter

svenska

Vid exempelvis…

högskolor
Linköpings universitet,
Bilateralt

20

103

5

Mälardalens högskola,
Chalmers tekniska högskola,
Stockholms universitet
Handelshögskolan i

Double/dual degree*

32

165

3

Stockholm, Högskolan i
Jönköping, KTH

EIT KIC

11

202

2

KTH, Uppsala universitet

ELLS European Master

1

1

1

SLU

Erasmus Mundus

121

505

12

Erasmus+*

14

22

3

Erasmus multiple degree

1

6

1

Uppsala universitet

1

8

1

SLU

Joint Master Programme

6

6

1

Kungl. Musikhögskolan

JP Silver

1

28

1

Lunds universitet

Kina 3+2

1

46

1

KTH

Kina 4+2

1

29

1

KTH

Master i praktisk teologi

1

5

1

Örebro Teologiska Högskola

Göteborgs universitet, KI,
Umeå universitet
Linköpings universitet,
Mälardalens högskola,
Uppsala universitet

Internationell master
Euroforester
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MEDES

1

2

1

Multilateralt

5

58

2

Nordic 5 Tech

5

9

1

Nordic Master

12

17

5

Konstfack
Blekinge tekniska högskola,
Luleå tekniska universitet
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Jönköping,
Lunds universitet, Kungl.
Musikhögskolan

Nordic Master/Nordic 5

6

Tech

18

1

KTH
Konstfack, Kungl.

Nordplus

6

18

4

Musikhögskolan, Örebro
universitet

Science without borders

2

32

2

Chalmers tekniska högskola,
KTH

* Flera program ingår. 34
Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.

Studenterna som läste gemensamma program i Sverige 2014/15
De knappt 1 300 studenter som läste inom gemensamma utbildningsprogram vid
svenska lärosäten och enskilda utbildningsanordnare 2014/15 fördelades på
uppskattningsvis omkring 300 avtal. För ett trettiotal studenter saknas uppgift om
antalet kvinnor och antalet män. Bland övriga studenter var andelen kvinnor 37
procent och andelen män 63 procent.
Det ojämförligt största programmet var Erasmus Mundus, följt av EIT KICs och
de olika double och dual degree-programmen.
Tabell. Antal studenter som läste inom gemensamma program 2014/15, uppdelade på
samarbetstyp, kvinnor och män samt var de läste.

Samarbetstyp

Antal

Därav

Därav

studenter

kvinnor

män

Lärosäten med flest
studenter
Linköpings universitet,

Bilateralt

103

58

45

Mälardalens högskola,
Uppsala universitet
KTH, Högskolan i Jönköping,

Double/dual degree*

165

46

119

EIT KIC

202

43

159

1

1

0

505

230

275

Handelshögskolan i
Stockholm

ELLS European Master

KTH, Uppsala universitet
SLU
KTH, Lunds universitet,

Erasmus Mundus

Uppsala universitet,
Luleå tekniska universitet
Linköpings universitet,

Erasmus+**

22

2

18

Uppsala universitet,
Mälardalens högskola

34

I gruppen Double/dual degree ingår avtal om DM, double degree, dual degree
bilateral, one way och programme samt dual master. I gruppen EIT KICs ingår tre
EIT-program. I Erasmus+ ingår även det lärosäten benämnt Erasmus.

Erasmus multiple

6

2

4

Uppsala universitet

8

1

7

SLU

6

3

3

Kungl. Musikhögskolan

JP Silver

28

-

-

Lunds universitet

Kina 3+2

46

18

28

KTH

Kina 4+2

29

4

25

KTH

Master i praktisk teologi

5

4

1

Örebro Teologiska Högskola

MEDES

2

0

2

Konstfack

Multilateralt

58

20

38

Nordic 5 Tech

9

5

4

Nordic Master

17

10

7

degree
Internationell master
Euroforester
Joint Master
Programme

Blekinge tekniska högskola,
Luleå tekniska universitet
Chalmers tekniska högskola
Lunds universitet,
Högskolan i Jönköping,
Kungl. Musikhögskolan

Nordic Master/Nordic 5
Tech
Nordplus
Science without
borders
TOTALT

18

7

11

KTH

18

10

8

Örebro universitet, Konstfack

32

14

18

1 280

478

772

KTH,
Chalmers tekniska högskola

* Flera program ingår, se fotnot på s. 35.
** Alla är inte uppdelade i kvinnor och män.
Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.
KTH var det lärosäte som hade ojämförligt flest studenter – 601 studenter – inom
gemensamma program 2014/15. Tre andra lärosäten hade över hundra studenter:
Lunds universitet (124), Uppsala universitet (117) och Luleå tekniska universitet
(113). Andra som hade relativt många studenter inom gemensamma program var:
Chalmers tekniska högskola (59), Linköpings universitet (43), Mälardalens högskola
(37) och Göteborgs universitet (34).

Studenter som betalade studieavgift inom gemensamma program
Avgifter till ett svenskt lärosäte

Av de uppgifter om studieavgifter som lärosätena och de enskilda
utbildningsanordnarna har lämnat framgår att drygt 330 av de sammanlagt 1 280
samarbetsstudenterna som läste inom gemensamma program betalade studieavgift i
Sverige 2014/15. Dessa studenter återfanns vid 7 lärosätena och inom de flesta av
samarbetstyperna.
Av lärosätena hade KTH ojämförligt flest studenter som betalade till lärosätet, 191
studenter, följt av Luleå tekniska universitet (56), Chalmers tekniska högskola (34),
Högskolan i Jönköping (20), Uppsala universitet (12), Blekinge tekniska högskola (9)
och Lunds universitet (9). För en del av dessa studenter har lärosätet markerat att de
läste inom konsortier.
Inom Science without borders och de två Kina+-samarbetena betalade alla
deltagande studenter studieavgift till det svenska lärosätet (Chalmers tekniska
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högskola och KTH). Även inom ett par dual degree-program betalade alla studenter
avgift (Högskolan i Jönköping).
Erasmus Mundus och EIT KICs var de program där störst antal studenter betalade
till det svenska lärosätet.
Tabellen visar det sammanlagda antalet samarbetsstudenter som läste
gemensamma program vid de svenska lärosätena 2014/15 och hur många av dessa
som betalade studieavgift, antingen till det svenska lärosätet eller till ett utländskt
lärosäte under sin studietid i Sverige.
Tabell. Antal studenter som läste gemensamma program inom utbildningssamarbeten
och betalade studieavgift 2014/15, uppdelade på samarbetstyp.

Samarbetstyp

Antal studenter

Betalade i Sverige

Betalade utomlands

Bilateralt

103

0

30

Double/dual degree*

165

20

0

EIT KIC

202

89

0

1

0

0

Erasmus Mundus

505

102

126

Erasmus+*

22

0

0

Erasmus multiple degree

6

0

0

8

0

0

Joint Master Programme

6

0

0

JP Silver

28

1

28

Kina 3+2

46

46

0

Kina 4+2

29

29

0

Master i praktisk teologi

5

0

5

MEDES

2

0

0

Multilateralt

58

1

0

Nordic 5 Tech

9

4

0

Nordic Master*

17

2

0

18

5

0

18

0

0

ELLS European Master

Internationell master
Euroforester

Nordic Master/Nordic 5
Tech
Nordplus
Science without borders
TOTALT

32

32

0

1 280

331

189

* Flera program ingår.
Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.

Avgifter till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige

Som nämnts tidigare var det redan under förberedelsearbetet inför kartläggningen
tydligt att frågan om antalet samarbetsstudenter som betalade studieavgift till ett
utländskt universitet under sin studietid i Sverige skulle bli problematisk att få svar
på. De lärosäten vi talade med underströk att detta är en uppgift som de inte har och
inte heller kan eller ser som önskvärt att de samlar in. Efter att ha sammanfört alla
lärosätesuppgifter är det UKÄ:s intryck att det inom vissa gemensamma program är
tydligare vilka studenter som betalade en avgift till ett utländskt lärosäte än det
generellt är inom utbytesprogrammen.
Fyra lärosäten och en enskild utbildningsanordnare har lämnat uppgifter om antal
studenter som betalade studieavgift till ett utländskt universitet under studietiden i
Sverige. Tillsammans har de redovisat att 190 av sammanlagt 1280 studenter,
fördelade på fyra samarbetstyper, betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under
studietiden i Sverige. Ojämförligt flest av dessa utlandsbetalande studenter fanns
inom Erasmus Mundus, som även var den vanligaste samarbetstypen för
gemensamma utbildningsprogram.
Studenterna läste inom utbildningssamarbeten med lärosäten i ett tiotal länder.
Flest utlandsbetalande studenter fanns inom samarbeten med lärosäten i
Storbritannien. Även relativt många betalande studenter läste inom samarbeten i
Thailand, Norge och Ungern. Alla studenter som läste i Sverige inom ett av de
bilaterala samarbetena, JP Silver och masterutbildningen i praktisk teologi betalade
studieavgift utomlands under sin studietid i Sverige. Inom en del av Erasmus
Mundus-programmen betalade studenterna studieavgift, inom andra läste studenterna
utan studieavgift.
Tabell. Samarbetsstudenter som betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under
studierna i Sverige 2014/15 och vilka samarbeten de deltog i.
Antal
Samarbetstyp

betalande till Samarbetspart i…

Svenskt lärosäte

utlandet
Bilateralt

30

Thailand
Belgien, Frankrike, Island,

Erasmus Mundus

126

Malta, Norge, Polen, Spanien,
Storbritannien, Tyskland,
Ungern

JP Silver
Master i praktisk
teologi
TOTALT

Mälardalens högskola
Göteborgs universitet (14),
Lunds universitet (64),
Umeå universitet (28)

28

Skottland/Storbritannien

Lunds universitet

5

Norge

Örebro Teologiska Högskola

189

Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.

Med fokus på gemensamma program inom Erasmus Mundus
Eftersom gemensamma utbildningsprogram som ges inom Erasmus Mundus har
nämnts särskilt när det gäller studieavgifter för svenska studenter och ändringen i
högskolelagen 2015, har UKÄ gjort en särskild sammanställning av de uppgifter som
lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna har lämnat om sådana program i
enkäten.
Sammanlagt 12 lärosäten har redovisat att de hade gemensamma program inom
Erasmus Mundus 2014/15.
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Lärosätena medverkade i sammanlagt 41 gemensamma program inom Erasmus
Mundus, antingen som koordinerande lärosäte eller som deltagande lärosäte. Sex av
dessa program hade inte några studenter vid det svenska lärosätet det aktuella läsåret.
Erasmus Mundus-program med betalande studenter

Läsåret 2014/15 läste studenter vid 35 gemensamma program inom Erasmus Mundus
i Sverige. Inom 22 av programmen fanns studenter som betalade studieavgift,
antingen till det svenska lärosätet eller till ett utländskt lärosäte under sin studietid i
Sverige. Programmen kan fördelas enligt följande utifrån uttaget av studieavgift.
Inom 6 av programmen betalade alla studenter studieavgift i Sverige.
Inom 7 av programmen betalade alla studenter studieavgift till ett utländskt lärosäte.
Inom 13 av programmen betalade inga studenter studieavgift.
Inom 9 av programmen betalade några studenter avgift (i Sverige eller utomlands)
och några studerade utan studieavgift.
Inga av programmen hade studenter som betalade avgift i Sverige och studenter som
betalade till ett utländskt lärosäte [utan det var antingen till den ena eller den
andra typen av betalningsmottagare].
Studenterna som betalade studieavgift inom Erasmus Mundus-program

Sammanlagt 505 studenter läste inom de 35 gemensamma Erasmus Mundus-program
som hade studenter vid svenska lärosäten 2014/15. Av lärosätenas redovisningar
framgår att
102 (20 %) av dessa studenter betalade avgift till ett svenska lärosäte
126 (25 %) av dessa studenter betalade avgift till ett utländskt lärosäte
277 (55 %) av dessa studenter studerade avgiftsfritt.
Antalet studenter som läste i Sverige på programmen varierade mellan 3 och 37
studenter per program.
- 3–9 studenter: 14 program
- 10–19 studenter: 12 program
- 20–29 studenter: 6 program
- 30–39 studenter: 3 program
Lärosäten med gemensamma program inom Erasmus Mundus

Ett annat perspektiv på uppgifterna om Erasmus Mundus-studenter är vid vilka
lärosäten studenterna läste. Sammanlagt 11 av de 12 lärosäten som har redovisat
gemensamma program inom Erasmus Mundus hade studenter i utbildning vid
lärosätet 2014/15. SLU var det enda lärosäte som inte hade några studenter på
programmen 2014/15 och är därför inte med i tabellen.
KTH hade ojämförligt flest Erasmus Mundus-studenter inom gemensamma
program, 152 studenter.
Vid två lärosäten betalade alla studenter som läste på lärosätets program avgift till
det svenska lärosätet och vid två lärosäten betalade alla avgift till ett utländskt
lärosäte. Det går inte att utläsa från redovisningarna hur många av studenterna som
läste inom konsortier som omfattas av lagändringen.
Tabell. Erasmus Mundusstudenter (EM-studenter) som studerade inom gemensamma
program vid svenska lärosäten 2014/15.

Lärosäte

Antal EM-

Antal som betalade avgift

Antal som betalade avgift
till utländskt lärosäte

studenter

till lärosätet

KTH

152

1

0

Lunds universitet

85

6

64

Uppsala universitet

82

9

0

56

56

34

0

34

29

22

0

Umeå universitet

28

0

28

Malmö högskola

20

0

0

8

8

0

8

0

0

Luleå tekniska
universitet
Göteborgs universitet
Chalmers tekniska
högskola

Blekinge tekniska
universitet
KI
Stockholms universitet
TOTALT

0

3

0

0

505

102

126

Källa: Enkätsvaren från universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare till
UKÄ 2015.
Endast Malmö högskola har redovisat Erasmus Mundus-avtal som omfattar
utbildning på grundnivå och alla de avtalen omfattar även utbildning på avancerad
nivå. Inga av de 20 studenter som läste inom dessa avtal betalade någon studieavgift.
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Analys av påverkan på övrigt
utbildningsutbud
I regeringsuppdraget ingår även att analysera om och i så fall hur högskoleutbildning
som ges inom internationella utbildningssamarbeten i Sverige och där, inom ramen
för utbildningssamarbetet, utländska lärosäten tar ut studieavgift under studietiden i
Sverige, påverkar de svenska lärosätenas utbud av övrig högskoleutbildning.
Utbildningsutbudets utveckling är en komplex fråga, som bl.a. styrs av politiska
beslut, budgetramar och enskilda högskolors prioriteringar. I sammanhanget är det
relevant att även undersöka hur många studenter som betalar studieavgift utomlands
under sin studietid i Sverige i relation till det totala studentantalet i högskolan och de
utbildningar de utlandsbetalande studenterna läser under studietiden i Sverige i
relation till det totala utbildningsutbudet i högskolan.
UKÄ har använt lärosätenas uppgifter från enkäten: dels deras svar på två frågor
om utbildningssamarbeten med avgifter, dels statistik från UKÄ och SCB samt
resultat från Utredningen om högskolans utbildningsutbud för att besvara frågan.
Kapitlet inleds med en sammanställning av lärosätenas och de enskilda
utbildningsanordnarnas svar på de två enkätfrågorna. Kapitlet avslutas med en
diskussion av frågeställningen om påverkan på övrigt utbildningsutbud utifrån de
uppgifter som tagits fram.

Påverkar lagändringen utvecklingen av nya internationella
utbildningssamarbeten?
I den enkät som skickats till universitet och högskolor har UKÄ ställt frågan: ”Sedan
den 1 mars 2015 är det tillåtet att, i vissa fall, ta ut en avgift inom ramen för ett avtal
om utbildningssamarbeten mellan en högskola och ett utländskt lärosäte. Avser ni att
sluta avtal om utbildningssamarbeten med anledning av lagändringen?”
Alla lärosäten utom Gammelkroppa skogsskola, Högskolan Evidens,
Johannelunds teologiska högskola, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och
Teologiska högskolan Stockholm har svarat, vilket innebär att det finns svar från 43
lärosäten och enskilda utbildningsanordnare.
Fyra lärosäten svarar ”ja” på frågan, och sex lärosäten svarar att de eventuellt eller
troligen kommer att göra det. Av ytterligare sju lärosätens svar framgår att de
kommer att sluta avtal men inte på grund av lagändringen. Anledningen kan vara att
det finns andra drivkrafter: ”Karolinska institutet (KI) har en långsiktig strategi när
det gäller utbildningssamarbeten vilken inte påverkas nämnvärt av lagändringen.”
Några lärosäten ger utförliga förklaringar, t.ex. Högskolan i Halmstad: ”Lagändringen
har möjliggjort att avtal med vissa för högskolan, och våra studenter, intressanta
lärosäten blivit möjliga att teckna. Högskolan avser däremot inte att sluta fler avtal
enbart med anledning av lagändringen. Incitamentet för avtal ligger i utbytet inom
studentutbyte, utbildning och forskning och är det som avgör om avtal skall tecknas
eller ej”.
Nitton lärosäten svarar att de inte har för avsikt att ingå några avtal. Många ger
ingen ytterligare kommentar men några lärosäten kvalificerar svaret. Högskolan Väst,
t.ex., skriver: ”Som det ser ut i dag och inom överskådlig tid har Högskolan Väst inga
sådana samarbeten varför svaret på frågan blir nej. Skulle det dock bli så att vi till

exempel kommer att ingå i ett Erasmus Mundus-samarbete där ett sådant avtal
behöver skrivas kommer vi att göra det.”
Av resterande lärosäten beskriver några betydelsen av internationellt samarbete,
och ger exempel på pågående samarbeten, men utan att ge något besked om framtida
avtal. Andra lärosäten svarar att lagändringen är bra i och för sig, t.ex. Högskolan i
Skövde: ”Fram till idag har det inte varit aktuellt att ingå samarbeten med utländska
lärosäten som omfattar avgifter. Däremot ser vi lagändringen som positiv eftersom
det möjliggör för Högskolan i Skövde att delta i utbildningssamarbeten där avgifter
ingår”.

Vilka möjligheter och svårigheter ser lärosätena med
internationella samarbeten där avgifter ingår?
I enkäten ställdes också frågan ”Ser ni några särskilda möjligheter eller svårigheter
med internationella utbildningssamarbeten där studieavgifter ingår?” Flera svar
diskuterar allmänt om internationellt samarbete, och om avtal där inga studieavgifter
förekommer. Nedan redovisas dock, i enlighet med hur frågan är ställd, framför allt
svar som handlar om samarbeten där avgifter förekommer. Alla lärosäten utom
Ericastiftelsen, Gammelkroppa skogsskola, Högskolan Evidens, Johannelunds
teologiska högskola, Sophiahemmets högskola, Stockholms akademi för
psykoterapeututbildning och Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och
Teologiska högskolan Stockholm har svarat, vilket innebär att det finns svar från 40
lärosäten.

Allmänna fördelar med utbildningssamarbeten
Flera lärosäten beskriver de möjligheter som utbildningssamarbeten innebär. Utbyten
ger kunskapsvinster och bidrar till en internationell akademisk miljö. De förbättrar
också studenternas möjligheter på en internationell arbetsmarknad. Avtal för mycket
gott med sig, särskilt avtal som inte medför studieavgifter. Högskolan Väst skriver att
internationellt samarbete innebär ”för ett lärosäte i vår storlek en möjlighet att
rekrytera genom direkta kontakter med utvalda lärosäten där vi vet studentens
utbildningsbakgrund och förutsättningar för att klara studierna och där studenten vet
vad som förväntas och erbjuds. Det innebär också en möjlighet att få en balans i
utbytet”. Mittuniversitetet skriver att ”Man kan genomföra kortare utbyten (…) På
detta vis skulle utbyten möjliggöras även för dem som av olika skäl inte kan vara
borta en hel termin” även om svårigheten att få visum för bara några veckor gör att
kortare samarbeten blir begränsade till studenter från EU. Chalmers tekniska högskola
ser en liknande fördel och skriver att ”I samband med att vi kan ta avgifter så
möjliggörs andra former än rent bilateralt utbyte med universitet som inte varit
intresserade av att skicka ut sina studenter på terminstid. Till exempel Study abroad
program och sommarskolor som vi inte har idag men ser som möjlighet.”

Allmänna svårigheter med studieavgifter
I sina svar beskriver lärosätena också allmänna problem med utbyten där
studieavgifter är inblandade. Södertörns högskola skriver att ”Den stora utmaningen
är att två skilda kulturer nu möts i det svenska utbildningssystemet. Studieavgifter
innebär en mer affärsmässig relation till studenterna än den traditionella svenska
modellen för hur universitets- och högskolestudier ska finansieras”. Den svenska
modellen innebär att svenska lärosäten inte är beroende av inkomsterna från
internationella studenter och därför vågar arbeta med en bredare ansats i rekryteringen
vilket är en fördel, kommenterar Uppsala universitet. Studieavgifter kan vara ett
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större problem för svenska än för utländska studenter anser Södertörns högskola
”studieavgifter (är) något som de flesta internationella studenter känner till och har
accepterat, vilket underlättar transnationella samarbeten. Därför har Sverige blivit ett
lättare land att förstå sig på för internationella partneruniversitet och andra aktörer”.
Samtidigt påminner flera lärosäten om att de svenska avgifterna för studenter från
länder utanför EU/EES och Schweiz lett till att färre studenter kommit hit, och att det
påverkat inte minst rekryteringsbasen för program på avancerad nivå. Flera lärosäten
påpekar att svenska studenter inte är vana vid att betala avgifter och inte söker sig
utomlands, vilket skapar problem när möjligheten att kräva avgifter av svenska
studenter ökar. Att svenska studenter tvekar att studera utomlands blir också ett
problem när partneruniversitet kräver balans mellan in- och utresande studenter.
Studieavgifter kan också finnas utanför utbildningssamarbeten. Örebro Teologiska
Högskola ser det som ett problem att deras studenter behöver läsa vidare på
masternivå i Norge och betala de avgifter som gäller där, eftersom högskolan saknar
tillstånd att ge masterexamen.

Fördelar med den nya lagstiftningen
Göteborgs universitet skriver att lagändringen ger svenska lärosäten möjlighet att
kräva av konsortier att de beaktar nationella regler kring studieavgifter. Det är dock
fortfarande ett problem att svenska lärosäten inte kan ta del av avgiften från
konsortiernas budgetar, vilket komplicerar den gemensamma administrationen och
innebär att svenska lärosäten ses som en administrativ belastning, enligt universitetet.
Det är också svårt för ett svenskt lärosäte att ta på sig att koordinera ett projekt när
man inte kan ta in någon administrativ avgift till lärosätet, framför Umeå universitet.
Universitetet skriver vidare ”Det ter sig enklare att i så fall vara partner i ett nätverk.
Eller att om man koordinerar, lägger ansvaret för administrationen vid något av de
andra universiteten.”

Problem med olika nivå på studieavgifter
Flera lärosäten tar upp konsekvenserna av att länder som ingår i samarbeten har olika
nivå på studieavgifter. Chalmers skriver att studenter som startar sin utbildning på
universitet med låga eller inga avgifter är ovilliga att flytta det andra året, medan de
tvärtom gärna flyttar till den billigaste studieorten efter det första året. Detta skapar
slagsida och universitet utan avgifter står med en större studentgrupp och mer arbete
än de andra. I samma anda skriver Linköpings universitet att ”Det finns svårigheter
när det gäller harmonisering av avgifterna i samarbeten där studenten rör sig mellan
universitet som kan ha väldigt olika avgifter”.
Skillnaden i studieavgifter kan göra det svårt att marknadsföra utbildningen
gentemot studenter och komplicerar samordningen mellan lärosäten. KTH beskriver
det så här: ”Lärosäte A tar 12000 Euro för sin utbildning och Lärosäte B tar 5000
Euro för sin utbildning. Hur sätts avgiften för den gemensamma utbildningen? Ska
studenten betala olika avgift för år 1 respektive år 2 beroende på vilket lärosäte hen är
på? Svenska lärosäten får ju inte differentiera sina avgifter vilket gör det mycket svårt
att finna en gemensam nivå.” Samma resonemang förs av Lunds universitet.

Avgifternas koppling till stipendier
Frågan om full kostnadstäckning och stipendier tas upp av flera lärosäten. De
maximala stipendiebeloppen inom ramen för Erasmus+ Joint Master Degrees täcker
oftast inte studieavgiften, enligt BTH. Samtidigt får studenter som ges EU-stipendier
inte avkrävas en högre avgift än 9 000 euro. Det leder antingen till att studenter
betalar olika avgifter, eller (om avgiften sätts till 9 000 euro för alla studenter) till att

lärosätet inte får full kostnadstäckning. KI drar slutsatsen att ”Detta innebär därmed
att man behöver göra interna omfördelningar inom programmet eller bryta mot svensk
lagstiftning där full kostnadstäckning krävs vid studieavgiftsbelagda utbildningar.”
Stockholms universitet beskriver samma problem. Svensk lagstiftning beskrivs därför
som dåligt anpassad till utbildningssamarbetena och det framgår av enkätsvaren att
flera lärosäten anser att de kan hamna i situationer där det svenska regelverket blir
omöjligt att följa.
Konstruktionen av stipendier ses också som ett problem, enligt några enkätsvar.
Ersta Sköndal högskola framför uppfattningen att stipendierna inte är tillräckligt
flexibla och att särskilt små lärosäten skulle behöva bestämma mer om när och till
vem stipendier erbjuds. Ett annat problem som lyfts i enkätsvar är att det ibland finns
ytterst få stipendier, som för konstnärliga utbildningar, trots att de är mycket dyra.
Högskolan Kristianstad framför att det skulle vara en bra investering för samhället att
statliga stipendieresurser görs tillgängliga för att underlätta dessa samarbeten.
Samtidigt behöver, enligt Stockholms universitet, kännedomen bli bättre om program
som ger möjlighet att delfinansiera utbildningssamarbeten.

Skillnader i regelverk
Skillnader i regelverk mellan länder kan också försvåra samarbeten. Av KI:s
enkätsvar framgår att ”Erasmus Mundus regel om programländer och partnerländer,
där definitionen när det gäller programländer innebär att vissa icke-EU-länder
inkluderas (bl.a. Turkiet) och därmed jämställs med EU-studenter avseende
stipendier, försvårar samarbetet då svensk lagstiftning inte är synkroniserad med
denna regel utan kräver full kostnadstäckning för alla utanför EU/EES och Schweiz.”
Ett annat exempel är att även om det är tillåtet att utfärda gemensamma examina i
många länder, kan kraven på innehåll och hur examensbevis ska vara utformade skilja
sig så mycket att de är svåra att förena.

Behov att själv få differentiera avgiftsnivåerna
Av problemet med att samordna avgifter drar KTH slutsatsen att det borde vara
möjligt att differentiera prislappen på utbildningar. KTH skriver att ”Vi skulle
dessutom se det som positivt om lärosätena precis som departementet tillåts att själva
definiera speciella samarbetsprogram och då variera villkoren för anmälningsavgifter
och studieavgifter”. Uppsala universitet utvecklar samma tanke ”Det uppkommer inte
sällan en situation i internationella samarbeten där ett reducerat pris skulle kunna
motiveras. Här skulle lärosätena behöva ha en större frihet att kunna differentiera med
hänsyn till faktiska kostnader fast med bibehållet krav på full kostnadstäckning på
aggregerad nivå.” Ett annat exempel på att regelverket hindrar önskvärda samarbeten
ger KTH i sitt enkätsvar ”KTH ingår även i utbildningssamarbeten som möjliggör för
ett begränsat antal studenter att studera 1–2 år vid ett partneruniversitet och efter
avslutad utbildning erhålla examen från båda lärosätena efter respektive lärosätes
oberoende prövning. Överenskommelsen mellan parterna bygger på reciprocitet i
utbytet och studenten betalar eventuell studieavgift endast vid hemuniversitetet.
KTH:s jurister finner dock att nuvarande lagstiftning inte tar hänsyn till dessa
samarbetsformer.”

Konsekvenser av samarbetena för lärosätena
Även internt inom lärosätena finns olika svårigheter förknippade med
utbildningssamarbetena. Stockholms universitet skriver att ”samarbeten där
studieavgifter ingår (…) innebär en mer omfattande och krånglig administration
vilket kräver ökade resurser”. Ett exempel är administrationen av uppehållstillstånd
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som är komplicerad när flera länder är inblandade, enligt Karolinska institutet. Till
det kommer ökade krav på undervisning, administration och service, som enligt
Kungl. Musikhögskolan är en följd av studieavgifterna. Högskolan i Jönköping
påpekar att de behöver bli bättre på att kvalitetssäkra de inresande studenternas
språkförmåga och förkunskaper, och bli bättre på att arbeta i en multikulturell miljö.

Konsekvenser av samarbetena för studenterna
Studenternas situation, slutligen, berörs i flera enkätsvar. Karolinska institutet skriver
att studenträttsliga frågor, t.ex. om studieuppehåll, skiljer sig mellan länder som ingår
i samarbeten, vilket gör att studenter kan hamna i kläm. Högskolan i Halmstad
påpekar att det är svårt för utländska studenter att få ett bankkonto i Sverige, vilket
skapar stora problem. Inte minst i storstadsregionerna är det också ett problem att
hitta bostäder till utbytesstudenter, ett problem som lyfts av Försvarshögskolan och
Stockholms universitet.

Diskussion om påverkan på övrigt utbildningsutbud
Som tidigare nämnts har flertalet lärosäten inte lämnat uppgifter om antalet studenter
som betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige. De
tolv lärosäten och enskilda utbildningsanordnare som har redovisat sådana uppgifter
uppger tillsammans att ca 140 studenter inom utbytesprogrammen och knappt 200
studenter inom gemensamma program betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte
under studietiden i Sverige. 35
Antalet utlandsbetalande studenter kan sättas i relation till hur många studenter
som sammanlagt studerade i Sverige inom utbytesprogram och gemensamma
program 2014/15, vilket var omkring 13 200 utbytesstudenter och 1 300 studenter
inom gemensamma program. Som en jämförelse studerade drygt 400 000 studenter
vid svenska högskolor och enskilda utbildningsanordnare läsåret 2013/14. Drygt
140 000 studenter, 35 procent av studenterna, läste fristående kurs och 260 000
studenter på program. 36 De utlandsbetalande studenterna inom utbildningssamarbeten
utgör alltså en liten andel sett till hela studentpopulationen ett läsår.
Det har inte varit möjligt att analysera vilka kurser och program som
de utlandsbetalande studenterna läste inom utbildningssamarbetena 2014/15. I
sammanhanget kan det ändå vara relevant att känna till att utbildningsutbudet år 2013
utgjordes av totalt omkring 27 600 fristående kurser och 3 600 utbildningsprogram. 37
Slutligen, när UKÄ frågade lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna om
deras planer på att sluta avtal om utbildningssamarbeten, med anledning av
lagändringen som tillåter att i vissa fall ta ut en avgift inom ramen för ett avtal om
utbildningssamarbeten, svarade endast fyra ”ja” på frågan och ytterligare sex
lärosäten svarade att de eventuellt eller troligen kommer att göra det. Nitton lärosäten
svarade att de inte har för avsikt att ingå några avtal. Det verkar alltså inte som om
lagändringen har haft någon stor betydelse för hur lärosätena kommer att utveckla
sina internationella utbildningssamarbeten, även om en del redan vet att de kommer
att ta tillvara den nya möjligheten. I lärosätenas svar på UKÄ:s fråga om vilka
svårigheter och möjligheter som de ser med internationella utbildningssamarbeten

35

Läs mer i kapitlet Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.
Universitet och högskolor. Studenter examinerade på grundnivå och avancerad
nivå 2013/14. UKÄ och SCB. Statistiskt meddelande, UF 20 SM 1501, s. 21
37
Högre utbildning under tjugo år. Betänkande av Utredningen om högskolans
utbildningsutbud. SOU 2015:70. S. 151.
36

som innehåller studieavgifter och i deras årsredovisningar framkommer t.ex. att en del
lärosäten ser utbildningssamarbeten som en del av ett större strategiskt arbete och att
utbildning med studieavgifter inte är en okomplicerad fråga administrativt.
UKÄ gör den sammantagna bedömningen att det i dagsläget inte finns något som
pekar på att utbildning som ges inom utbildningssamarbeten där studenterna betalar
en studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige har någon
påverkan på de svenska lärosätenas övriga utbildningsutbud. Om syftet med frågan är
att särskilt undersöka påverkan av sådan utbildning som omfattas av lagändringen den
1 februari 2015 är frågan alltför tidigt ställd.
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Den lärosätesvisa bilden
– kartläggningsresultatet på
lärosätesnivå
Lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna har lämnat ett rikt material som
svar på enkäten som UKÄ skickade ut i juni 2015. Redovisningarna visar inte oväntat
på en stor variation. För att visa bredden redovisas lärosätenas uppgifter i såväl en
nationell sammanställning som i lärosätesvisa beskrivningar. Detta kapitel ägnas åt de
lärosätesvisa beskrivningarna.
Alla 31 statliga universitet och högskolor har lämnat uppgifter om sina
internationella utbildningssamarbeten, antalet studenter som läste vid lärosätet inom
samarbetena läsåret 2014/15 och huruvida studenterna betalade några studieavgifter.
Av de 17 enskilda utbildningsanordnarna som fick enkäten har alla utom fyra svarat,
men inte alla har redovisat några utbildningssamarbeten. De som inte har svarat är:
Gammelkroppa skogsskola, Högskolan Evidens, Johannelunds teologiska högskola
och Teologiska Högskolan Stockholm.
Lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna har fyllt i enkätens uppgiftsdel
på lite olika sätt och UKÄ har haft en dialog med alla, om kompletteringar, svårtydda
uppgifter, uppgifter som inte korresponderade och andra detaljer. Det mesta har lösts
och endast ett mindre antal oklarheter kvarstår i materialet. Vidare varierar
lärosätesbeskrivningarna något beroende på de redovisade uppgifterna. UKÄ har varit
mycket återhållsamt med att göra ändringar utan att kommunicera med berört
lärosäte. Kartläggningen har inneburit en stor arbetsinsats för alla inblandade parter.
I kapitlet Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena, som
presenterar den nationella bilden finns en läsvägledning som kan vara till hjälp även i
läsningen av lärosätesbeskrivningarna. Läsvägledningen förklarar vad uppgifterna
som samlats in beskriver, och vad de inte omfattar. Även metodavsnittet i
inledningskapitlet kan bidra med förtydliganden.
Beskrivningarna inleds med ett avsnitt som sammanfattar uppgifter om strategiskt
arbete, organisationsförändringar, aktiviteter och statistik som rör internationella
utbildningssamarbeten i lärosätets årsredovisning för 2014. Därefter tar redovisningen
av de inskickade uppgifterna vid och inleds med ett avsnitt om avtalen om
internationella utbildningssamarbeten, dvs. om studentutbyten och gemensamma
utbildningsprogram, som lärosätet hade 2014/15. För dem som har redovisat
gemensamma program finns ett särskilt stycke om sådana. Därefter följer ett avsnitt
om studenterna som studerade inom samarbetena 2014/15 och de avgifter som de
eventuellt betalade till lärosätet respektive till ett utländskt lärosäte under studietiden i
Sverige. Några beskrivningar innehåller även ett texttillägg med förtydliganden eller
kompletterande uppgifter som lärosätet har lämnat och som är relevanta för
beskrivningen.
Slutligen, lärosätesbeskrivningarna presenteras i ordningen statliga universitet,
statliga högskolor, konstnärliga högskolor och avslutningsvis de största enskilda
utbildningsanordnarna följda av övriga enskilda utbildningsanordnare.

Uppsala universitet
Uppsala universitet skriver i årsredovisningen för 2014 att samarbeten med utländska
lärosäten är av strategisk betydelse för universitetet eftersom ökad rörlighet över
nationsgränserna blir allt viktigare. Dessa samarbeten baseras i regel på de
styrkeområden inom utbildning och forskning där Uppsala universitet och deras
samarbetspartners kompletterar varandra. Med anledning av ett nytt styrdokument,
Mål och strategier för Uppsala universitet, pågick under 2014 ett arbete med att ta
fram ett nytt förslag till program för internationalisering.
Uppsala universitet är med i flera nätverk där samarbetet fortsatt att utvecklas
under 2014, t.ex. det europeiska U4-samarbetet. Inom detta har vinterskolor i
antikstudier genomförts och gemensamma Erasmus Mundus-ansökningar tagits fram.
På EU-nivå har universitetet under året t.ex. deltagit i två masterprogram inom EIT
KIC 38 och inom Erasmus Mundus antogs två masterprogram som Uppsala universitet
koordinerar, utöver de 26 Erasmus Mundis-konsortier som universitetet redan deltog
i.
Under 2014 öppnade universitetet ett kontor i Hanoi, Vietnam, för att stärka sin
närvaro i Asien. Kontakterna med Latinamerika utvecklades och universitetet deltog i
tre Erasmus Mundus-program samt i det brasilianska stipendieprogrammet Science
without borders. Universitetet skriver att områdesnämnden för teknik och
naturvetenskap anser att utbytesverksamheten har blivit allt viktigare för rekrytering
av masterstudenter från tredjeland och för att upprätthålla en internationell atmosfär
efter att studieavgifterna infördes.
I årsredovisningen problematiserar universitetet frågan om studieavgifter inom
samarbeten, som t.ex. EU-kommissionens tak för studieavgifternas storlek inom
programmen och det svenska kravet på universiteten om full kostnadstäckning i
studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. 39

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Universitetet har redovisat sammanlagt 755 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Merparten av avtalen, 743 avtal, gällde
utbytesstudier och tolv av avtalen rörde gemensamma utbildningsprogram. I de
sistnämnda ingick ett fyrtiotal partneruniversitet. Sammanlagt 637 av det totala
antalet avtal var aktiva avtal.
Uppsala universitet har redovisat ett stort antal utbildningsavtal på institutionsoch fakultetsnivå, vilka inte har tagit med i den här beskrivningen eftersom
kartläggningen är begränsad till avtal på lärosätesnivå.
Tabell. Uppsala universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

98

98

0

Erasmus Mundus

104

104

0

Erasmus+

408

335

73

7

7

0

Linnaeus-Palme

Inom EIT – The European Institute of Innovation and Technology – sammanförs
lärosäten, forskningslaboratorier och företag i samarbeten, s.k. Knowledge and
Innovation Communities, KICs. Läs mer på http://eit.europa.eu.
39
Årsredovisning 2014. Uppsala universitet.
38
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Nordplus

126

81

45

Bilateralt,

2

2

0

4

4

0

4

4

0

1

1

0

1

1

0

755

637

118

100 %

84 %

16 %

gemensamt program
Erasmus*,
gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
EIT KIC,
gemensamt program
Nordplus,
gemensamt program
TOTALT
Andel

* Flera program ingår.
Källa: Uppsala universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
Tabellen visar fördelningen i tre kategorier av universitets aktiva avtal inom vilka
det fanns inresande studenter 2014/15. Notera att det för drygt 200 avtal saknas
information om vilken utbildningsnivå de omfattar. 40
Tabell. Uppsala universitets aktiva samarbetsavtal inom vilka studenter läste vid
universitetet 2014/15, redovisade per utbildningsnivå och som andel av det totala antalet
aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Antal aktiva avtal

413

407

357

Andel av aktiva avtal

65 %

64 %

47 %

grundnivå och
avancerad nivå*

*Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Uppsala universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Uppsala universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 78 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland (84), Frankrike (53),
Storbritannien (46) och Finland (44). För utbildning på grundnivå var universitet i
samma länder vanligast, med något lägre antal aktiva avtal, och med USA på fjärde
plats (23 avtal). På avancerad nivå var aktiva avtal med universitet i Tyskland (76),
Frankrike (40), Finland (25) och USA (23) vanligast.
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Uppsala universitet har redovisat sammanlagt 12 avtal som gällde samarbeten om
gemensamma program, ett för varje gemensamt program. Sju av dessa avtal
omfattade samarbeten med mellan 3 och 7 lärosäten vardera. Sammanlagt handlade
det om ett knappt fyrtiotal samarbetspartners som universitetet arbetar tillsammans
med för att ge gemensamma utbildningsprogram. Alla avtalen var aktiva 2014/15 och

40

Utbildningsnivå har endast redovisats för de avtal inom vilka studenter läste vid
universitetet 2014/15.

studenter läste vid universitetet inom alla utom två av programmen det aktuella
läsåret.
Av de 12 avtalen återfanns en tredjedel inom Erasmus Mundus och ytterligare en
tredjedel inom andra Erasmus-program. Det fanns även enstaka samarbeten som var
bilaterala, eller ingick i EIT KIC eller i Nordplus. Två av Erasmussamarbetena gällde
double degree; en på grundnivå och en på masternivå. Det förstnämnda programmet
var det enda programmet på grundnivå, övriga samarbeten gällde utbildning på
avancerad nivå. Två av Erasmus Mundus-utbildningarna har markerats som
konsortieutbildningar.
Sju av de gemensamma programmen erbjöds inom det teknisk-naturvetenskapliga
vetenskapsområdet och fem av programmen inom det humanistisksamhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Uppsala universitet har redovisat sammanlagt 1 229 studenter som utbildade sig inom
de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av
dessa läste 1 112 inom utbytesprogrammen och 117 inom gemensamma
utbildningsprogram. Kvinnorna var i majoritet inom samarbetena: sammantaget var
59 procent av studenterna kvinnor och 41 procent var män.
Sammanlagt 584 studenter läste utbildningar vid Uppsala universitet inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Uppsala universitet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

studenter

studenter

kvinnor

Antal
Antal män

betalande till
lärosätet

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

373

30 %

230

143

0

–

Erasmus Mundus

77

6%

35

42

0

–

Erasmus+

584

48 %

340

244

0

–

Linnaeus-Palme

14

1%

7

7

0

–

Nordplus

64

5%

44

20

0

–

Bilateralt,

17

1%

6

11

0

–

12

1%

3

7

0

–

82

7%

53

29

9

0

6

0%

1

5

3

–

0

0%

0

0

0

–

1 229

99 %*

719

508

12

Ingen uppgift/0

gemensamt program
Erasmus*,
gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
EIT KIC,
gemensamt program
Nordplus,
gemensamt program
TOTALT

* På grund av avrundning blir det inte 100 %.
Källa: Uppsalas universitets enkätsvar till UKÄ 2015
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Av de sammanlagt 1 229 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade 12 studenter studieavgift till Uppsala universitet. Av dessa läste 9 studenter
inom Erasmus Mundus-konsortier. Universitetet har för en majoritet av avtalen inte
lämnat någon uppgift om, alternativt har inte kunnat uppskatta, antalet studenter som
betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige och har
angett skäl för detta (se klargörandet nedan).
Inom utbytesavtalen kom flest inresande studenter från Tyskland, följt av
Australien och USA.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Uppsalas
universitet 2014/15.

Land
Totalt vid UU

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

1 112

625/118

Tyskland

133

80/6

Australien

104

17/0

USA

95

24/0

Frankrike

84

44/22

Nederländerna

78

21/8

Källa: Uppsala universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
Uppsala universitet har framfört till UKÄ att det finns svårigheter att ange
förekomsten av avgifter som studenter betalar till ett utländskt lärosäte, inte minst i
samband med studentutbyten, och hur eventuella avgifter regleras av
hemuniversiteten med avseende på studenter som bedriver utbytesstudier vid Uppsala
universitet. I USA t.ex. skiftar modellerna betydligt inom landet: allt från full
avgiftsbefrielse till att studenten betalar både studieavgift i USA och en administrativ
avgift till motsvarande ett international office. Till det kommer de olika lärosätenas
möjligheter till stipendier.

Lunds universitet
I årsredovisningen för 2014 skriver Lunds universitet att internationalisering är en av
fyra strategier som ska stödja universitetet att nå det övergripande målet om högsta
kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan. Under 2014 avsattes
särskilda stimulansmedel för internationalisering. En Afrikastrategi beslutades under
hösten 2014, och den blir vägledande i frågor som rör det framtida arbetet med olika
partners och projekt i Afrika. Vidare har en ny språkpolicy tagits fram, med ledorden
klarspråk, flerspråkighet och parallellspråkighet.
Lunds universitet tecknade under året nya överenskommelser om studentutbyten
och samarbeten med kanadensiska universitet. Vid juridiska fakulteten
kvalitetssäkrades utbytesavtalen för att ytterligare höja graden av och kvaliteten på
internationaliseringen. Fakulteten genomförde även en kontaktresa till USA och en
till Japan och Kina. Vid Lunds tekniska högskola (LTH) hade 28 procent av de
studenter som tog examen 2014 tillbringat minst tre månader utomlands för praktik
eller studier under sin utbildningstid. Universiteten skriver att efter ett medvetet
arbete under lång tid råder nu balans mellan inresande och utresande studenter vid
LTH. Universitetet tog under året emot 28 studenter inom det brasilianska
stipendieprogrammet Science without borders och flertalet av dessa läste vid LTH.

Universitetet tecknade 2014 ett nytt Erasmus Charter, för 2014–2020. Antalet
studenter som gör praktik inom Erasmus har fördubblats under de senaste fem åren.
Antalet inresande utbytesstudenter var ungefär dubbelt så stort som antalet utresande
utbytesstudenter 2014. Av de inresande utbytesstudenterna kom 48 procent från
länder utanför EU/EES.
Jämfört med 2013 ökade antalet inresande studenter till Lunds universitet med 10
procent. Ökningen gällde såväl dem som kom inom ramen för utbytesavtal som
freemovers. Störst var ökningen av avgiftsbetalande studenter, 30 procent.
Sammanlagt tog Lunds universitet emot studenter från 100 olika länder 2014 (baserat
på förutbildningsland), vilket var 30 länder fler än 2013. 41

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Lunds universitet har redovisat sammanlagt 709 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var alla aktiva avtal. Ett avtal om
gemensamt program har redovisats som passivt, men hade inresande studenter
2014/15. I beskrivningen som följer räknas det därför som ett aktivt avtal.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Tolv av avtalen gällde gemensamma program, med sammanlagt 22
lärosäten. I beskrivningen som följer räknas varje lärosäte inom ett sådant samarbete
som ett avtal.
Tabell. Lunds universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

176

176

0

Erasmus+

424

424

0

Nordplus

63

63

0

Linnaeus-Palme

6

6

0

Study abroad

2

2

0

Erasmus Mundus

16

16

0

Erasmus Mundus,

17

17

0

1

1

0

4

4

0

709

709

0

100 %

100 %

0%

gemensamt program
JP Silver,
gemensamt program
Nordic Master,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Lunds universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En något högre andel av de aktiva samarbetsavtalen vid universitetet gällde
utbildning på avancerad nivå än utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen
av universitets 709 aktiva avtal i tre kategorier.

41

Årsredovisning 2014. Lunds universitet.
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Tabell. Lunds universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avanceradnivå

Antal aktiva avtal

555

598

444

Andel av aktiva avtal

78 %

84 %

63 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Lunds universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Lunds universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 63 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Frankrike och Tyskland (79
vardera) samt Storbritannien (54). Något färre avtal var tecknade med Kanada (31),
Spanien (30), Kina (29), Finland (29) och Italien (28). För både utbildning på
grundnivå och avancerad nivå var aktiva avtal med universitet i Tyskland vanligast,
tätt följt av Frankrike och därefter Storbritannien.
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Lunds universitet ingår i utbildningssamarbeten om åtta gemensamma program: sex
masterprogram inom Erasmus Mundus, ett nordiskt masterprogram och ett program
inom JP Silver. Alla programmen var på avancerad nivå. De erbjöds vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna, den samhällsvetenskapliga,
naturvetenskapliga respektive medicinska fakulteten samt vid Ekonomihögskolan,
Lunds tekniska högskola och Internationella miljöinstitutet (IIIEE). 42 Studenter läste
vid Lunds universitet inom alla åtta programmen 2014/15.
Sammanlagt samarbetade Lunds universitet med 22 utländska lärosäten om de
gemensamma programmen. Ojämförligt flest (5) samarbeten var med brittiska
universitet.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Lunds universitet har redovisat sammanlagt 2 002 studenter som utbildade sig vid
lärosätet inom de internationella utbildningssamarbetena under läsåret 2014/15. Av
dessa läste 1 878 studenter inom utbytesavtal och 124 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Inom utbytesavtalen var könsfördelningen jämn: 56 procent
kvinnor och 44 procent män. Inom de gemensamma programmen har 28 studenter
inte delats upp efter kön och det går därför inte att säkert säga att könsfördelning var
jämn även där och totalt sett.
Sammanlagt 917 studenter läste utbildningar vid Lunds universitet inom
Erasmus+, det största programmet för studentutbyte vid universitetet. Fördelningen
av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
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Uppgifter från www.lu.se, hämtade 2015-12-14.

Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Lunds universitet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
universitetet

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

782

39 %

456

326

0

–

Erasmus+

917

46 %

489

426

0

–

Linnaeus-Palme

10

0%

7

3

0

–

Nordplus

93

5%

70

23

0

–

Study abroad

54

3%

23

31

54

–

Erasmus Mundus

22

1%

14

8

0

–

Erasmus Mundus,

85

4%

41

44

6

64

28

1%

-

-

0

28

11

0%

5

6

2

0

2 002

99 %*

1 105**

867**

62

92

gemensamt program
JP Silver,
gemensamt program
Nordic Master,
gemensamt program
TOTALT

* På grund av avrundning blir det inte 100 procent.
** Sammanlagt 30 studenter är inte könsuppdelade i redovisningen.
Källa: Lunds universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 2002 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade sammanlagt 62 studenter studieavgift till Lunds universitet. Av dessa
studerade 54 inom utbytesprogrammet Study abroad och kom från lärosäten i USA
(36 studenter) och Japan (18 studenter). Övriga 8 studenter läste inom de
gemensamma programmen (se särskild rubrik om avgifter inom de gemensamma
programmen).
Inom alla åtta gemensamma program fanns studenter som betalade studieavgift,
antingen till Lunds universitet eller till ett universitet utomlands under deras studietid
i Sverige. Av de sammanlagt 124 studenter som läste inom ett gemensamt program
vid Lunds universitet 2014/15 betalade sammanlagt 100 studenter studieavgift
2014/15. Av dessa betalade, som tidigare nämnts, 8 studenter studieavgift till Lunds
universitet och övriga 92 betalade till ett utländskt universitet under sin studietid i
Sverige.
Vid fyra av programmen – tre Erasmus Mundus-program och JP Silverprogrammet – betalade alla studenter en avgift och det till ett utländskt lärosäte. För
ett av dessa program, Erasmus Mundus-programmet ”Fire safety engineering”,
uppger Lunds universitet att det koordinerande lärosätet, Gent University i Belgien,
tar en avgift för terminen i Sverige. Vid ytterligare två Erasmus Mundus-program har
ett mindre antal av studenterna betalat studieavgift till ett utländskt lärosäte.
De 8 studenter som betalade studieavgift till Lunds universitet läste vid ett
Erasmus Mundus-program vid medicinska fakulteten (6 av 8 studenter betalade) och
vid ett nordiskt masterprogram (2 av 11 studenter betalade). Ingen student inom dessa
två program betalade någon studieavgift utomlands under studietiden i Sverige.
Vid fyra av programmen fanns några studenter som studerade utan avgift. Dessa,
sammanlagt 24 studenter, läste på det nordiska masterprogrammet (9 av 11
avgiftsfria) och övriga 15 studenter på 3 olika Erasmus Mundus-program. Det går inte
att från redovisningen härleda från vilka lärosäten (länder) dessa studenter kom.
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Universitetet har inte lämnat någon uppgift om, eller uppskattning av, antalet
inresande utbytesstudenter som betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin
studietid i Sverige, och har angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från lärosäten i
Tyskland och USA. Den tredje största gruppen var utbytesstudenter från kanadensiska
universitet.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Lunds
universitet 2014/15.

Land
Totalt vid LU

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

1 878

687/0

Tyskland

252

77/0

USA

204

23/0

Kanada

151

30/0

Frankrike

120

78/0

Singapore

115

7/0

Australien

108

22/0

Källa: Lunds universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Lunds universitet skriver i sitt enkätsvar att man håller på att ta fram ett 3+1+1 [år]samarbete med University of Denver. Samarbetet innebär att studenterna läser de tre
första åren i Denver och därefter, genom Study abroad-programmet, fortsätter ett år
vid Lunds universitet vilket, om de klarar studierna, kan utökas med en ett-årig
masterexamen.

Göteborgs universitet
I årsredovisningen för 2014 skriver Göteborgs universitet att utbildningen vid
lärosätet ska präglas av internationella förhållningssätt och perspektiv.
Utbildningsmiljön ska inkludera lärare och studenter från olika länder och kulturer.
Universitetets målsättning är att alla utbildningar ska kunna erbjuda möjlighet till
utlandserfarenhet, t.ex. utbytesstudier eller praktik.
Universitetet har beslutat om en ny internationaliseringspolicy för 2014–2020 och
en handlingsplan för 2014–2016. Ett av de prioriterade områdena är en ökad
rekrytering av studenter från länder utanför EES-området. Ett särskilt mål för 2014–
2016 är ett utökat och fördjupat globalt engagemang, där ett aktivt deltagande i
Linnaeus-Palmeprogrammet ingår.
Göteborgs universitet antog 2014 fler betalande studenter än tidigare. En
delförklaring till ökningen är att universitetet har antagit fler studenter inom Erasmus
Mundus-program jämfört med tidigare år. 43

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Universitetet har redovisat sammanlagt 1 164 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 657 aktiva avtal.
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Det stora flertalet internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Sammanlagt 13 av de 1 164 avtalen, fördelade på 5 samarbeten, gällde gemensamma
program.
Tabell. Göteborgs universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

191

107

84

Bilateralt
Bilateral Placement

4

3

1

Erasmus

647

428

219

Erasmus Placement

10

9

1

Nordlys

24

14

10

Nordplus

256

80

176

Linnaeus-Palme

9

9

0

Examensarbete

10

0

10

9

7

2

4

0

4

TOTALT

1 164

657

507

Andel

100 %

56 %

44 %

utomlands
Erasmus Mundus,
gemensamt program
Nordic Master
Programme,
gemensamt program

Källa: Göteborgs universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Göteborgs universitet var avtal om
utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 657 aktiva avtal i
tre kategorier.
Tabell. Göteborgs universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå*

Antal aktiva avtal

582

438

362

Andel aktiva avtal

89 %

67 %

55 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Göteborgs universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Göteborgs universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 67 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland (114), Finland (68) och
Frankrike (51). För utbildning på grundnivå var aktiva avtal med universitet i
Tyskland (96), Finland (67), Frankrike (43) och Spanien (43) vanligast. På avancerad
nivå var samma länder vanligast och i samma ordning dock genomgående med lägre
antal avtal än på grundnivån.
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Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Göteborgs universitet har redovisat sammanlagt 13 avtal för gemensamma program,
varav 7 avtal var aktiva 2014/15. Avtalen gällde 5 gemensamma program – 4
masterprogram inom Erasmus Mundus och 1 Nordic Master Programme. Inom det
senare fanns enbart passiva avtal. Studenter läste vid Göteborgs universitet 2014/15
inom de tre program som gavs vid samhällsvetenskaplig fakultet (2 program) och
utbildningsvetenskaplig fakultet (1 program).
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Göteborgs universitet har redovisat sammanlagt 984 studenter som utbildade sig inom
de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av
dessa läste 950 studenter inom utbytesavtal och 34 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Sammantaget inom utbildningssamarbetena var 65 procent av
studenterna kvinnor och 35 procent var män.
Sammanlagt 619 studenter läste utbildningar vid Göteborgs universitet inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Göteborgs universitet 2014/15.

Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt*

248

25 %

151

97

0

–

Erasmus+*

619

63 %

402

217

0

–

Linnaeus-Palme

19

2%

12

7

0

–

Nordplus*

64

7%

43

21

0

–

Erasmus Mundus,

34

3%

28

6

0

34

0

0

0

0

0

0

984

100 %

636

348

0

34

Typ av samarbete

betalande till

betalande till

lärosätet

utländskt
lärosäte

gemensamt program
Nordic Master
Programme,
gemensamt program
TOTALT

* Här ingår flera olika utbytesprogram inom samma övergripande avtalstyp.
Källa: Göteborgs universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 984 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Göteborgs universitet. Universitetet har inte lämnat
någon uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet inresande
utbytesstudenter som betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid
i Sverige, och har angett skäl för detta.
Av de studenter som läste inom de gemensamma programmen (alla Erasmus
Mundus-program) uppger universitetet att alla 34 studenter har betalat en avgift till ett
utländskt universitet under sin studietid vid Göteborgs universitet.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från Tyskland,
nästan dubbelt så många som i nästa stora studentgrupp, den från Frankrike.

Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Göteborgs
universitet 2014/15.

Land

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid GU

950

650/501

Tyskland

167

114/27

Frankrike

85

50/14

Österrike

56

27/7

Finland

53

68/51

Kina

53

20/10

Källa: Göteborgs universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Göteborgs universitet skriver i sitt enkätsvar att arbetet inom Erasmus Munduskonsortierna har varit komplicerat eftersom svenska lärosäten inte kan ta del av
avgiften som europeiska studenter betalat till konsortiets budget. Denna situation
”komplicerar den gemensamma administrationen och innebär att medverkan från
svenska lärosäten ses som en administrativ belastning.” Universitetet menar dock att
ändringen i högskolelagen har gett svenska lärosäten möjligheten att kräva att
konsortierna beaktar de nationella reglerna kring studieavgifter.
Vidare framför Göteborgs universitet i enkätsvaret att med anledning av
komplikationerna, som kommer av att svenska lärosäten inte kan ta del av
studieavgifterna till konsortierna, väljer många lärosätena att inte utveckla
gemensamma program. Istället utnyttjas möjligheten att samarbeta kring program
som liknar varandra och där man kan utbyta ett mindre antal studenter, som efter
avklarad utbildning erhåller en s.k. double degree.

Stockholms universitet
I årsredovisningen för 2014 skriver Stockholms universitet att universitetet fortsätter
att arbeta för ett ökat internationellt utbyte och att det finns ett stort intresse bland
studenter i andra delar av världen att komma till universitetet. Internationella
studenter ses som viktiga inslag i internationaliseringen av universitetets utbildningar
och bidrar till att stärka utbildningskvaliteten.
Under 2014 gjordes en genomgång av de centrala avtalen, vilket utmynnade i en
översiktlig rapport och en sammanställning av alla centrala avtal. En ny databas för
att hantera utbytesavtal och mobilitet, Moveon4, hade introducerats och användes
dittills av tre institutioner. Under året togs även en rapport fram om universitetets
centrala arbete med internationell studentrekrytering sedan studieavgifterna infördes
2011. Studentavdelningen fortsatte att utveckla mottagningen och servicen för de
internationella studenterna, bl.a. genom en ”Orientation week” i samarbete med
studentkåren.
Många institutioner var aktiva i olika internationella samarbeten. Stödet till de
internationella utbyteskoordinatorerna på institutionerna beskrivs kortfattat i
årsredovisningen. Under året anordnades fyra nätverksmöten och två
utbildningstillfällen för nya koordinatorer. Vidare informerade universitetet internt
om och implementerade Erasmus+ samt stöttade institutioner när dessa skrev
projektansökningar inom Erasmus+ olika delprogram.
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Det rådde fortsatt obalans mellan inresande och utresande studenter 2014. Antalet
inresande utbytesstudenter var i stort sett oförändrat 2014 jämfört med 2013, men
antalet utresande utbytesstudenter minskade något. Endast vid juridiska fakulteten var
situationen den omvända. För att öka intresset för utbytesstudier bland universitetets
studenter genomfördes bl.a. en internationell vecka. Under veckan anordnades en
studera utomlandsmässa där partneruniversitet, inresande utbytesstudenter,
ambassader och institutioner medverkade. 44

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Universitetet har redovisat sammanlagt 855 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 650 aktiva avtal. Universitetet
har även redovisat ett stort antal avtal på institutionsnivå, vilka inte har tagits med i
den här beskrivningen eftersom kartläggningen är begränsad till avtal på
lärosätesnivå.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Två samarbetsavtal, med sammanlagt sexton deltagande lärosäten,
gällde gemensamma utbildningsprogram. I beskrivningen som följer räknas varje
lärosäte inom ett sådant samarbete som ett avtal, men t.ex. studentuppgifter finns inte
på avtalsnivå.
Tabell. Stockholms universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

58

58

0

Erasmus+

579

499

80

Linnaeus-Palme

1

1

0

Nordlys

26

21

5

Nordplus

108

30

78

Norek

17

15

2

North2North

50

10

40

Bilateralt,

5

5

0

11

11

0

855

650

205

100 %

76 %

24 %

gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Stockholms universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En något högre andel av samarbetsavtalen vid Stockholms universitet var avtal om
utbildning på grundnivå än utbildning på avancerad nivå och många avtal omfattade
båda utbildningsnivåerna.
Tabellen visar fördelningen av universitets 650 aktiva avtal i tre kategorier.
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Tabell. Stockholms universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Antal aktiva avtal

581

517

450

Andel av aktiva avtal

89 %

80 %

69 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Stockholms universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Stockholms universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor
i sammanlagt 45 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland (119) och näst vanligast
var avtal med franska universitet (67). Tredje vanligast var avtal med universitet i
Storbritannien (50). För utbildning på grundnivå var aktiva avtal i samma tre länder
vanligast, men med ett något mindre antal avtal. På avancerad nivå var avtal med
universitet i Tyskland (96), Frankrike (54) och Finland (43) vanligast.
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Stockholms universitet har redovisat 2 avtal om gemensamma utbildningsprogram,
med sammanlagt 16 samarbetsuniversitet. Avtalen gällde två aktiva samarbeten, dels
ett masterprogram inom Erasmus Mundus (Multiele), dels ett bilateralt
masterprogram (Creole). Masterprogrammen gavs inom humaniora och
samhällsvetenskap. Studenter läste vid Stockholms universitet inom båda
programmen 2014/15.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Stockholms universitet har redovisat sammanlagt 1 053 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Av dessa läste 1 041 studenter inom utbytesavtal och 12 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Inom både utbytesavtalen och de gemensamma programmen var
kvinnorna i majoritet: sammantaget inom utbildningssamarbetena var 63 procent av
studenterna kvinnor och 37 procent var män.
Sammanlagt 775 studenter läste utbildningar vid Stockholms universitet inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Stockholms universitet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

167

16 %

104

63

Erasmus+

Antal
betalande till
universitetet

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

–

–

775

74 %

486

289

–

–

Linnaeus-Palme

2

0%

1

1

–

–

Nordlys

32

3%

25

7

–

–

Nordplus

31

3%

21

10

–

–
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Norek

24

2%

20

4

–

–

North2North

10

1%

6

4

–

–

Bilateralt,

9

1%

6

3

–

–

3

0%

2

1

–

–

1053

100 %

671

382

Ingen uppgift

Ingen uppgift

gemensamt
program
Erasmus Mundus,
gemensamt
program
TOTALT

Källa: Stockholms universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 1 053 studenter som läste inom utbildningssamarbetena har
Stockholms universitet inte redovisat någon som betalade studieavgift till
universitetet 2014/15. Universitetet har inte lämnat någon uppgift om, inte heller
någon uppskattning av, antalet inresande studenter som betalat studieavgift vid ett
utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige, och har angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från Tyskland och
Frankrike.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Stockholms
universitet 2014/15.

Land
Totalt vid SU

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

1 041

634/205

Tyskland

200

118/8

Frankrike

115

66/8

Storbritannien

82

50/7

Spanien

58

43/5

Finland

57

44/35

Källa: Stockholms universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
I sitt enkätsvar skriver Stockholms universitet att i universitetets decentraliserade
organisation är det varje institution som ansvarar för samarbeten där studieavgifter
ingår och som hanterar administrationen av dessa. En svårighet som universitetet
identifierat är att samarbeten där studieavgifter ingår innebär en mer omfattande och
krånglig administration, vilket kräver ökade resurser.

Umeå universitet
I årsredovisningen för 2014 tar Umeå universitet upp visionsdokumentet Umeå
universitet 2020 – vision och mål (fastställd 2012) där det framgår vilken stor
betydelse universitetet lägger vid internationalisering. Bland annat ska samtliga
utbildningsprogram ha en starkt internationell dimension; de ska innehålla kurser på
andra språk än svenska, och utbildningar på avancerad nivå ska ha en hög andel
internationella studenter. Under 2014 implementerades delmål för strategin, varav
några handlar om inresande och utresande utbytesstudenter samt nytecknade avtal
med utländska universitet. En fakultet har satt upp delmålet att anpassa sin
programstruktur så att studenterna erbjuds tydliga perioder för studentutbyte under sin
utbildning. Internationalisering ingår i universitetets reguljära kvalitets- och

utvecklingsarbete och en översyn av avtalen pågår. Universitetet lyfter i
årsredovisningen särskilt fram lärarnas stora betydelse för internationaliseringen av
utbildningen.
Rektor beslutade 2014 om en internationaliseringsstrategi för utbildning för att
ytterligare understryka vikten av internationalisering. Syftet med strategin är att Umeå
universitet år 2020 ska ha Sveriges bästa internationella utbildningsmiljö. I det ingår
att inresande internationella studenter återfinns på samtliga utbildningsprogram och
att antalet utresande studenter har ökat genom fler attraktiva utbytesavtal.
Under 2014 satsade universitetet på fördjupade samarbeten med universitet i
Asien, framför allt indiska lärosäten. Universitetet övertog t.ex. sekretariatsfunktionen
för Nordiska centret i Indien med 17 nordiska medlemsuniversitet, ett uppdrag som
innebär en möjlighet att flytta fram positionerna i Indien. Vidare etablerades nyligen
en alumniförening i Seoul, inom ett universitetsövergripande samarbete med sex
sydkoreanska universitet, och verksamheten i Sydkorea utvecklas vidare.
Året 2014 tog Umeå universitet emot fler utbytesstudenter än någonsin tidigare.
Universitetet skriver även att dessa studenter är nöjda: För femte året i rad fick
universitetet högt betyg i en internationell studentundersökning. Under flera år har
kursutbudet på engelska ökat, men 2012 bröts trenden. Universitetet anger som
huvudorsak en ny handläggningsordning för kurshantering, i kombination med att
takbeloppet passerats. I årsredovisningen flaggas för att ett minskat utbud av
engelskspråkiga kurser på grundnivå på sikt kan innebära att universitet får svårare att
rekrytera internationella studenter.

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Universitetet har redovisat sammanlagt 1 090 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 741 aktiva avtal.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetens rörde
studentutbyten. Ett avtal gällde ett gemensamt program och var ett samarbete inom
Erasmus Mundus mellan Umeå universitet och ytterligare två europeiska universitet.
Umeå universitet har även redovisat ett stort antal utbildningsavtal på institutionsoch fakultetsnivå samt lärarutbyten, vilka inte har tagits med i den här beskrivningen
eftersom kartläggningen är begränsad till avtal på lärosätesnivå.
Tabell. Umeå universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

73

67

6

Erasmus+

761

587

174

Linnaeus-Palme

19

16

3

Nordplus

177

54

123

North2North

59

16

43

Erasmus Mundus,

1

1

0

TOTALT

1 090

741

349

Andel

100 %

68 %

32 %

gemensamt program

Källa: Umeå universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Umeå universitet var avtal som omfattade
utbildning på grundnivå. Många av avtalen om utbildning på avancerad nivå
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omfattade dock även utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av
universitets 1 090 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Umeå universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå.
Avtal på både

Avtal om utbildning

Avtal om utbildning

på grundnivå

på avancerad nivå

Antal aktiva avtal

719

422

400

Andel av aktiva avtal

66 %

39 %

37 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Umeå universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Umeå universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 47 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland (158), Frankrike (64)
och Finland (45). Ungefär samma fördelning gällde för aktiva avtal för utbildning på
grundnivå. På avancerad nivå var aktiva avtal med universitet i Tyskland (92) och
Frankrike (50) vanligast, följt av Italien (28), Finland (27) och Turkiet (26).
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Umeå universitet har redovisat ett avtal om ett gemensamt program som rörde ett
masterprogram inom Erasmus Mundus. Programmet gavs vid Umeå universitets
handelshögskola, inom ett konsortium där även ett brittiskt och ett italienskt
universitet ingick. Studenter som läser programmet hade möjlighet att ta ut s.k.
multiple degrees från de tre universiteten. 45
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Umeå universitet har redovisat sammanlagt 655 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste 627 studenter inom utbytesavtal och 28 studenter inom det gemensamma
utbildningsprogrammet. Inom både utbytesavtalen och programmet var kvinnorna i
majoritet: sammantaget inom utbildningssamarbetena var 59 procent av studenterna
kvinnor och 41 procent var män.
Sammanlagt 474 studenter läste utbildningar vid Umeå universitet inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Umeå universitet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
universitetet

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Kompletterande uppgifter hämtade från
www.usbe.umu.se/utbildning/program/strategic-project-management/?languageId=3,
2016-02-22.

45

Bilateralt

96

15 %

54

42

0

–

Erasmus+

474

72 %

277

197

0

–

Linnaeus-Palme

20

3%

8

12

0

–

Nordplus

29

4%

26

3

0

–

North2North

8

1%

4

4

0

–

Erasmus Mundus,

28

4%

15

13

0

28

655

99 %**

384

271

0

28

gemensamt program
TOTALT

** På grund av avrundning blir det inte 100 procent.
Källa: Umeå universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 655 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Umeå universitet. De 28 studenter som läste inom det
gemensamma programmet betalade en studieavgift till Erasmus Mundus-konsortiet.
Universitetet har även lämnat en uppskattning om att 486 studenter betalat
studieavgift till ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från universitet i
Tyskland och Frankrike.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Umeå
universitet 2014/15.

Land

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid UMU

627

741/349

Tyskland

139

158/40

Frankrike

78

64/16

Spanien

35

42/12

Nederländerna

32

35/3

Italien

28

34/13

Källa: Umeå universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Linköpings universitet
I årsredovisningen för 2014 skriver Linköpings universitet att det ska vara ett
universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas.
Lärosätet har under 2014 fortsatt att stärka och utveckla de utomeuropeiska
kontakterna, bl.a. genom att nya utbytesavtal slutits med universitet i Kina. Det
omfattande samarbetet med Nanyang Technological University i Singapore har
stärkts ytterligare. Lärosätet har också fortsatt utveckla kontakterna i Afrika, Brasilien
och Indien.
Under året avslutades ett sjuttiotal inaktiva utbytesavtal, en medveten strategi
enligt universitetet, för att garantera bästa möjliga kvalitet för de studenter som väljer
att komma dit. Filosofiska fakulteten fattade under året ett principbeslut om att ett
utbildningsprogram som vill teckna nya utbytesavtal måste erbjuda en
sammanhängande termin med kurser på engelska.
Vidare skriver universitet att det inom EU-programmen rådde en obalans mellan
inresande och utresande studenter. Antalet utresande har ökat marginellt under de
senaste fem åren och antalet inresande har minskat, vilket är i linje med universitetets
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strävan att minska obalansen mellan in- och utresande studenter. När det gällde länder
utanför EU och EES rådde en god balans mellan in- och utresande. 46

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Linköpings universitet har redovisat sammanlagt 695 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 587 aktiva avtal.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena, 673 avtal, rörde
studentutbyten. Sammanlagt 22 av avtalen, fördelade på 13 samarbeten, gällde
gemensamma program. I ett av dessa samarbeten, det inom Atlantis, ingick flera
lärosäten. Det har dock redovisats på samarbetsnivå och inte på avtalsnivå, vilket gör
att det inte går att se från vilka universitet studenterna kom.
Tabell. Linköpings universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

141

124

17

Erasmus+

448

399

49

Linnaeus-Palme

3

3

0

Nordplus

66

36

30

Nordtek

15

8

7

Atlantis,

3

3

0

10

7

3

9

7

2

695

587

108

100 %

84 %

16 %

gemensamt program
Bilateralt,
gemensamt program
Erasmus+,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Linköpings universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av de aktiva samarbetsavtalen vid Linköpings universitet var avtal
om utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 587 aktiva
avtal i tre kategorier.
Tabell. Linköpings universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå*

Antal aktiva avtal

500

441

354

Andel av aktiva avtal

85 %

76 %

60 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Linköpings universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Linköpings universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor
i sammanlagt 50 länder. På totalnivå var flest aktiva avtal tecknade med universitet i
Tyskland (94) och Frankrike (93). Tredje vanligast var avtal med lärosäten i Spanien

46

Årsredovisning 2014. Linköpings universitet.

(51). Vad gällde aktiva avtal för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå
var samma länder vanligast och i samma ordning dock genomgående med lägre antal
avtal än på totalnivå.
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Linköpings universitet har redovisat sammanlagt 22 avtal för gemensamma program,
varav 17 avtal var aktiva 2014/15. Avtalen var bilaterala eller slutna inom Atlantis
och Erasmus. Atlantis-programmet var ett tvåårigt utbytesprogram mellan fyra
lärosäten i Europa och USA. Det omfattade utbildning på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Samarbetena avsåg huvudsakligen utbildning inom teknikområdet såsom
elektronik, IT och material, samt företagsekonomi.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Linköping universitet har redovisat sammanlagt 900 studenter som utbildade sig inom
de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av
dessa läste 857 studenter inom utbytesavtalen och 43 studenter inom de gemensamma
utbildningsprogrammen.
Inom de gemensamma programmen var 63 procent av studenterna män och 37
procent var kvinnor. Totalt inom universitetets samarbetsavtal var könsfördelningen
dock jämn: 55 procent av studenterna var män och 45 procent var kvinnor.
Sammanlagt 605 studenter läste utbildningar vid Linköpings universitet inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Linköpings universitet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
universitetet

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

237

26 %

120

117

0

–

Erasmus+

605

67 %

254

351

0

–

Linnaeus-Palme

6

1%

6

0

0

–

Nordplus

9

1%

6

3

0

–

Nordtek

0

0%

0

0

0

–

Atlantis,

26

3%

12

14

0

–

6

1%

4

2

0

–

11

1%

0

11

0

–

900

100 %

402

498

0

Ingen uppgift

gemensamt
program
Bilateralt,
gemensamt
program
Erasmus+,
gemensamt
program
TOTALT

Källa: Linköpings universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
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Ingen av de sammanlagt 900 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Linköpings universitet. Universitetet har inte redovisat
några uppgifter om, inte heller någon uppskattning av, antalet studenter som betalat
studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande studenter från universitet i Frankrike följt
av Tyskland och Spanien.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Linköpings
universitet 2014/15.

Land

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid LIU

857

570/103

Frankrike

177

87/5

Tyskland

154

93/8

Spanien

103

51/2

Kina

44

17/0

Sydkorea

41

9/0

Källa: Linköpings universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Karolinska institutet
I årsredovisningen för 2014 skriver Karolinska institutet (KI) att en vicerektor för
internationella frågor ska rekryteras som en del i arbetet med Strategi 2018, en
färdplan för KI 2014–2018. Ambitionen är att lärosätet genom internationella
samarbeten inom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundläggande och
avancerad nivå ska stärka sin ställning som ett internationellt ledande medicinskt
universitet.
Internationaliseringsarbetet inom utbildningen bedrivs enligt Handlingsplan för
internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Planen stipulerar bl.a. att studentmobiliteten ska öka.
Vidare skriver KI att antalet inresande studenter inom utbytesprogrammen ökade
under 2014, men att den obalans som funnits tidigare kvarstår mellan in- och
utresande studenter. Etthundra av de inkommande studenterna var
tredjelandsstudenter. Under 2014 mottogs de första studenterna från det brasilianska
stipendieprogrammet Science without borders. 47

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
KI har redovisat sammanlagt 250 avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15 till UKÄ. Eftersom det gjordes en omfattande genomgång av alla avtal 2013
hade lärosätet endast aktiva internationella samarbetsavtal 2014/15.
Det stora flertalet internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten. Två
av avtalen gällde ett gemensamt program.
Tabell. KI. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal
Bilateralt

47

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

84

84

0

Årsredovisning 2014. Karolinska institutet.

Erasmus+

115

115

0

Nordplus

40

40

0

Linnaeus-Palme

9

9

0

Erasmus Mundus,

2

2

0

250

250

0

100 %

100 %

0%

gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: KI:s enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid KI var avtal om utbildning på grundnivå.
Tabellen visar fördelningen av universitets 250 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. KI:s aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som andel av det
totala antalet aktiva avtal.
Avtal både på

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Antal aktiva avtal

214

163

126

Andel av aktiva avtal

86 %

65 %

50 %

grundnivå och
avancerad nivå*

*

Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: KI:s enkätsvar till UKÄ 2015.
KI samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i sammanlagt 40
länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Danmark (22) och Finland
(22). Nästan lika vanligt var avtal med norska (21) och amerikanska (19) universitet.
För utbildning på grundnivå var aktiva avtal vanligast med universitet i Australien
och Finland (18), Danmark och Norge (17), samt USA (16). På avancerad nivå var
samma länder vanligast, dock i annan ordning och genomgående med något färre
avtal än på grundnivån.
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

KI har redovisat två avtal, som båda gällde ett masterprogram i ”public health” inom
Erasmus Mundus. De utländska samarbetsparterna fanns i Belgien och Spanien.
Under läsåret läste studenter vid KI inom ett av dessa avtal.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
KI har redovisat sammanlagt 263 studenter som utbildade sig inom de internationella
utbildningssamarbetena vid lärosätet under 2014/15. Av dessa läste 255 studenter
inom utbytesavtal och 8 studenter inom det gemensamma utbildningsprogrammet.
Sammantaget var kvinnorna i majoritet inom utbildningssamarbetena: 73 procent av
studenterna var kvinnor och 27 procent var män.
Sammanlagt 156 studenter läste utbildningar inom Erasmus+, det ojämförligt
största programmet för studentutbyte vid lärosätet. Fördelningen av studenter inom
samarbetena framgår av tabellen.
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Tabell. Studenter per samarbetstyp vid KI 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till

betalande till
utländskt

universitetet

lärosäte

Bilateralt

71

27 %

47

24

0

–

Erasmus+

156

59 %

117

39

0

–

Linnaeus-Palme

4

2%

2

2

0

–

Nordplus

24

9%

20

4

0

–

Erasmus Mundus,

8

3%

6

2

0

–

263

100 %

192

71

0

Ingen uppgift

gemensamt program
TOTALT

Källa: KI:s enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 263 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till KI. Lärosätet har inte lämnat någon uppgift om, inte
heller någon uppskattning av, antalet studenter inom samarbetena som betalade
studieavgift till ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige, och har angett skäl
för detta.
Inom utbytesavtalen var det inget enskilt land som tydligt dominerade, men flest
inresande studenter kom från norska lärosäten.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid KI 2014/15.

Land

Antal studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid KI

255

248/0

Norge

24

21/0

Australien

20

18/0

Tyskland

20

7/0

Nederländerna

18

14/0

Källa: KI:s enkätsvar till UKÄ 2015.

Kungl. Tekniska högskolan
I årsredovisningen för 2014 skriver Kungl. Tekniska högskolan (KTH) utförligt om
det arbete med internationalisering som genomförts, inklusive olika
utbildningssamarbeten och deras omfattning samt strategiska och internadministrativa
satsningar för att stärka internationaliseringsverksamheten.
I lärosätets utvecklingsplan 2013–2016 slås fast att KTH ska stärka sin position
som ett av Europas främsta tekniska universitet. Bland de mål som satts upp för vad
KTH ska uppnå inom internationalisering av utbildningen 2013–2016 återfinns att nå
en balans mellan antalet in- och utresande utbytesstudenter, att 700 studenter ska
tillbringa minst en termin vid utbytesuniversitet samt att lärosätet ska ha 12
internationella strategiska universitetspartners. Efter att universitetsstyrelsen 2012
beslutade att studentutbytena ska styras mot balans har antalet inkommande
utbytesstudenter minskat och antalet utresande ökat. KTH arrangerade bl.a.
evenemanget KTH Global för tredje året i rad i syfte att inspirera fler att läsa
utomlands. Processen att se över utbytesavtalen och identifiera prioriterade
avtalspartners har fortsatt under 2014. Vidare har administrativa processer för både

inresande och utresande studenter setts över och förändrats i syfte att öka
likabehandlingen av studenter vid KTH:s olika skolor. Under året har KTH:s
International Student Office arbetat med särskilt fokus på utvärdering och utveckling
av den service som erbjuds internationella studenter.
Under 2014 fördjupade KTH samarbetet med partners i de prioriterade regionerna
Brasilien, Indien, Kina och Sydostasien. Ett av syftena med dessa utsedda regioner är
att öka studentutbytet med de främsta universiteten inom regionen. KTH deltog 2014
för andra gången i det brasilianska stipendieprogrammet Science without borders och
tog emot fler studenter än året innan. 48

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
KTH har redovisat sammanlagt 349 avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15 till UKÄ. Av dessa var 341 aktiva avtal. Alla utbytesavtalen var aktiva,
liksom alla samarbeten om gemensamma program utom två. Alla avtal som antingen
markerats som aktiva eller redovisat studenter 2014/15 har räknats som aktiva.
En majoritet av de internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten,
men hela 40 procent av lärosätets samarbetsavtal gällde gemensamma program.
KTH har redovisat sina samarbeten om gemensamma program grupperade på
samarbetsnivå, vilket påverkar analysen av materialet, främst detaljerna i student- och
avgiftsstatistiken. I föreliggande beskrivning har, så långt som möjligt, varje lärosäte
inom ett samarbete räknats som ett avtal. Sammanlagt 54 samarbeten, med 143
lärosäten (avtal), gällde gemensamma program.
Tabell. KTH. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

87

87

0

Erasmus+

117

117

0

Nordplus

1

1

0

Linnaeus-Palme

1

1

0

Science without

1

1

0

23

23

0

4

4

0

48

48

0

29

29

0

25

17

8

borders,
gemensamt program
Double degree,
gemensamt program
Dual master,
gemensamt program
EIT 49 ,
gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
Nordic Master/Nordic
Five Tech,
gemensamt program

Årsredovisning 2014. KTH.
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) integrerar högre utbildning,
forskning och innovation genom s.k. kunskaps- och innovationsgrupper (Knowledge
and Innovation Communities - KICs). http://eit.europa.eu/activities/innovationcommunities/what-makes-kic-kic (hämtad 2016-01-18)
48
49
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Kina 3+2,

3

3

0

10

10

0

gemensamt program
Kina 4+2,
gemensamt program
TOTALT
Andel

349

341

8

100 %

98 %

2%

Källa: KTH:s enkätsvar till UKÄ 2015.
Alla utbytesavtal vid KTH omfattar utbildning på såväl grundnivå som avancerad
nivå. Avtalen om gemensamma program omfattar endast utbildning på avancerad
nivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 341 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. KTH:s aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som andel av det
totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Antal aktiva avtal

206

341

206

Andel av aktiva avtal

60 %

100 %

60 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: KTH:s enkätsvar till UKÄ 2015.
KTH samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i sammanlagt 41
länder.
Av utbytesavtalen var flest aktiva avtal tecknade med universitet i Frankrike (24),
Tyskland (17) och USA (14), tätt följda av Australien och Kina (13 avtal vardera).
Samma länder och antal avtal gällde även för utbildning på grundnivå. Motsvarande
sammanställning av uppgifterna för avtalen på avancerad nivå har inte varit möjlig för
UKÄ att göra.
KTH:s gemensamma utbildningsprogram

KTH har redovisat sammanlagt 143 avtal för gemensamma program, varav
uppskattningsvis 135 avtal var aktiva 2014/15. Två passiva samarbeten har
redovisats, båda inom samarbetstypen Nordic master/Nordic Five Tech. Alla avtal om
gemensamma program gällde utbildning på avancerad nivå. Inom samarbetena
erbjöds sammanlagt 54 olika gemensamma program. Flest samarbeten hade KTH
inom EIT-programmen.
Tabell. Uppgifter om KTH:s gemensamma utbildningsprogram.

Typ av avtal

Antal
samarbeten

Med antal lärosäten

Med antal studenter
2014/15

Erasmus Mundus,

8

29

152

Nordic Master/Nordic Five

6

25

18

EIT Innoenergy

5

25

77

EIT ICTlabs

5

23

119

Double degree

23

23

123

Kina 4+2

1

10

29

Dual master

4

4

13

Tech

Kina 3+2

1

3

46

Science without borders

1

–

24

TOTALT

54

142

601

Källa: KTH:s enkätsvar till UKÄ 2015.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
KTH har redovisat sammanlagt 1 528 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste 927 studenter inom utbytesavtal och 601 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Inom både utbytesavtalen och de gemensamma programmen var
männen i majoritet: sammantaget var 30 procent av studenterna kvinnor och 70
procent var män.
Sammanlagt 562 studenter läste utbildningar vid KTH inom Erasmus+, det största
programmet för studentutbyte vid lärosätet. Fördelningen av studenter inom
samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid KTH 2014/15.

Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

361

23 %

121

240

0

–

Erasmus+

562

37 %

182

380

0

–

Nordplus

2

0%

0

2

0

–

Linnaeus-Palme

2

0%

1

1

0

–

123

8%

30

93

0

–

Typ av avtal

Double degree

betalande till
universitetet

betalande till
utländskt
lärosäte

Dual master

13

1%

5

8

0

–

EIT, gemensamt

196

13 %

42

154

86

–

152

10 %

31

121

1

–

18

1%

7

11

5

–

46

3%

18

28

46

–

29

2%

4

25

29

–

24

2%

12

12

24

–

1 528

100 %

453

1 075

191

Ingen uppgift

program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
Nordic Master/
Nordic Five tech
Kina 3+2,
gemensamt program
Kina 4+2,
gemensamt program
Science without
borders,
gemensamt program
TOTALT

Källa: KTH:s enkätsvar till UKÄ 2015.
Av de sammanlagt 1 528 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade 191studenter studieavgift till KTH. Flertalet av de betalande studenterna
läste inom gemensamma program, främst EIT, de kinesiska examenssamarbetena och
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stipendieprogrammet Science without borders. KTH har inte lämnat någon uppgift
om, inte heller någon uppskattning av, antalet studenter som betalat studieavgift till
ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige, och har angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från Tyskland, följt
av Frankrike och Singapore.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid KTH 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid KTH

927

206/0

Tyskland

124

17/0

Frankrike

94

24/0

Singapore

86

4/0

USA

74

14/0

Spanien

66

8/0

Källa: KTH:s enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
KTH skriver i sitt enkätsvar att man valt att ta med två samarbeten med benämningen
”Kina 3+2” och ”Kina 4+2” i redovisningen, trots att dessa inte direkt faller under
rubriken utbildningssamarbeten [gemensamma program]. Skälet är att ”visa på
komplexiteten i det internationella arbetet” och hur lärosätet arbetar för att vara
konkurrenskraftigt på den globala utbildningsmarknaden.
KTH beskriver i sitt enkätsvar hur dessa två samarbeten med kinesiska lärosäten
är strukturerade och hur studenterna antas till KTH:s masterprogram efter studier i
Kina: ” ’Kina 3+2’ har KTH haft på försök med utvalda, högt rankade, kinesiska
universitet sedan 2012 och har inneburit antagning till vissa av KTH:s masterprogram
efter tre av fyra års bachelorutbildning i Kina. Detta görs efter bedömning av att
förkunskaperna kan anses motsvara en bachelorexamen. Bedömningen baseras på
noggrann genomgång av de kinesiska studenternas curricula och jämförelse med
motsvarande program på KTH. Dessa studenters prestationer vid KTH har följts upp
och det finns ingenting som pekar på att de inte klarar studierna på ett mycket bra
sätt.”

Luleå tekniska universitet
I årsredovisningen för 2014 skriver Luleå tekniska universitet att universitetet 2014
bedrev ett aktivt internationaliseringsarbete med syfte att främja utbildningarnas och
forskningens kvalitet, öka den internationella mobiliteten bland lärare och studenter
inom kurser och program samt främja en ökad förståelse för andra kulturer.
Internationaliseringsarbetet ingår i universitets reguljära kvalitets- och
utvecklingsarbete. Under året gjordes en översyn av utbytesavtalen, inför starten av
Erasmus+-programmet.
Antalet utbytesstudenter vid universitetet minskade kraftigt 2014 jämfört med
2013, vilket var en medveten minskning för att få balans mellan ut- och inresande
studenter. Huvudorsaken bakom beslutet var att universitetet överskridit takbeloppet
och att det dessutom var brist på bostäder. För den utbytesverksamhet som sker med
partneruniversitet i tredjeland var antalet in- och utresande studenter i balans.

De flesta utresande studenter valde att åka inom bilaterala avtal. Den största
inresande gruppen studenter läste inom Erasmus Mundus. Universitetet skriver att ett
av Eramsus Mundus-programmen var en masterutbildning i rymdvetenskap och
rymdteknik, som under 2014 granskades av EU-kommissionen. Utbildningen fick
mycket goda resultat i kvalitetsgranskningen och kommer att få fortsatt finansiering.
Den är ett samarbete mellan sju universitet i lika många länder och Luleå tekniska
universitet har koordinerat konsortiet sedan 2005. Det relativt stora antalet
studenterna från tredjeland som kommer till Luleå tekniska universitet genom
Erasmus Mundus-samarbetena har gjort att lärosätet inte upplevde någon dramatiskt
minskning i antalet studenter från tredjeland när studieavgifterna infördes. 50

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Luleå tekniska universitetet har redovisat sammanlagt 203 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 154 aktiva avtal.
Det stora flertalet internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Sammanlagt 28 avtal, fördelade på 8 samarbeten, gällde gemensamma program.
Tabell. Luleå tekniska universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

41

29

12

Erasmus+

126

89

37

ISEP**

2

2

0

Linnaeus-Palme

2

2

0

Nordplus*

3

3

0

North2North

1

1

0

Erasmus Mundus,

24

24

0

4

4

0

gemensamt program
Multilateralt,
gemensamt program
TOTALT
Andel

203

154

49

100 %

76 %

24 %

* Här ingår flera olika utbytesprogram inom samma övergripande avtalstyp.
** Inom ISEP samarbetar lärosäten i nätverk. Det ena avtalet är med lärosäten i USA,
det andra med universitet i övriga världen.
Källa: Luleå tekniska universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Luleå tekniska universitet var avtal om
utbildning på avancerad nivå, men det fanns även en stor andel avtal som omfattade
utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 154 aktiva avtal i
tre kategorier.

50

Årsredovisning 2014. Luleå tekniska universitet.
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Tabell. Luleå tekniska universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå
och som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå*

Antal aktiva avtal

115

141

103

Andel av aktiva avtal

75 %

92 %

67 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Luleå tekniska universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Luleå tekniska universitet samarbetade genom avtalen med universitet och
högskolor i minst 40 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i
Tyskland (21), Frankrike (19) och Spanien (17). För utbildning på grundnivå var
aktiva avtal med universitet i Tyskland (17), Spanien (13) och USA (13) vanligast.
Även för avtal om utbildning på avancerad nivå var dessa länder vanligast: Frankrike
(19), Tyskland (17), Spanien (14) och USA (14).
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Luleå tekniska universitet har redovisat sammanlagt 28 avtal för gemensamma
utbildningsprogram, varav 27 omfattade utbildning på avancerad nivå. Alla avtalen
var aktiva 2014/15.
Avtalen gällde 8 samarbeten om gemensamma program, varav 6 (24 avtal) inom
Erasmus Mundus och 2 (4 avtal) inom multilaterala samarbeten. Tre av de
multilaterala avtalen gällde EEIGM, ett samarbete om en civilingenjörsutbildning i
internationell materialteknik, vilken erbjuder studenterna en möjlighet att ta minst en
dubbelexamen. 51 Därutöver gavs gemensamma masterprogram inom
samhällsbyggnad, rymdvetenskap och rymdteknik, IT och mineralteknik. Det
gemensamma programmet på grundnivå var inom företagsekonomi och erbjöds i
samarbete med ett tyskt universitet.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Luleå tekniska universitet har redovisat sammanlagt 402 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Av dessa läste 289 studenter inom utbytesavtal och 113 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Männen var i majoritet: sammantaget inom
utbildningssamarbetena var 34 procent av studenterna kvinnor och 66 procent var
män.
Sammanlagt 210 studenter läste utbildningar vid Luleå tekniska universitet inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.

51
Hämtat från www.ltu.se/edu/program/TCEIA/Mer-om-utbildningen/CivilingenjorInternationell-materialteknik-EEIGM-1.29785, 2016-02-10.

Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Luleå tekniska universitet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till

betalande till
utländskt

universitetet

lärosäte

Bilateralt

66

16 %

21

45

0

–

Erasmus+

210

52 %

69

141

0

–

6

1%

2

4

0

–

ISEP
Linnaeus-Palme

6

1%

3

3

0

–

Nordplus*

0

0%

0

0

0

–

North2North

1

0%

0

1

0

–

Erasmus Mundus,

56

14 %

20

36

56

–

57

14 %

20

37

0

–

402

98 %**

135

267

56

Ingen uppgift

gemensamt program
Multilateralt,
gemensamt program
TOTALT

* Här ingår flera olika utbytesprogram inom samma övergripande avtalstyp.
** På grund av avrundning blir det inte 100 procent.
Källa: Luleå tekniska universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 402 studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade
56 studieavgift till Luleå tekniska universitet. De läste alla på de gemensamma
programmen inom Erasmus Mundus-samarbetena. Universitetet har inte lämnat
någon uppgift om, och inte heller någon uppskattning av, antalet inresande
utbytesstudenter som betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid
i Sverige, och har angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande utbytesstudenter från
universitet i Frankrike och Tyskland.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Luleå tekniska universitet 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid LTU

289

126/49

Frankrike

61

14/1

Tyskland

55

16/14

Spanien

28

13/0

Singapore

25

1/0

Storbritannien

19

3/1

Källa: Luleå tekniska universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skriver i sin årsredovisning för 2014 att
universitetet som ett led i strävan mot ökad internationalisering deltar i internationella
utbytesprogram samt nordiska och internationella nätverk. De internationella
samarbetena inom utbildning skedde främst genom Euroleague for life science
(ELLS) och det nordiska nätverket Nova. Både inom ELLS och Nova ges
gemensamma kurser och program, t.ex. sommarkurser och kurser för masterstudenter.
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SLU är ordförande i ELLS 2014–2016. En sommarskola för doktorander och
masterstudenter arrangerades av det SLU-initierade strategiska samarbetet Global
Challenges University Alliance (GCUA).
SLU har identifierat Kina som ett högprioriterat land för bilaterala samarbeten,
bl.a. inom utbildning. I början av 2014 fastställdes en Kinastrategi. Samarbetsavtal
har tecknats med flera kinesiska universitet och institut. Vidare är SLU, tillsammans
med KI, svensk huvudpartner i Indonesia international institute for life science, ett
samarbete som i förlängningen ger möjlighet till studentutbyte mellan länderna.
SLU skriver att antalet inresande utbytesstudenter minskade mellan 2011 och
2014, från 399 till 295 studenter (ca 25 procent). Bidragande orsaker som anges är
osäkerhet kring införandet av Erasmus+ och att lärosätets medverkan i Erasmus
Mundus har minskat, samt att det sedan 2012 års neddragning finns färre kurser på
avancerad nivå som utländska studenter kan läsa. För att utöka kursutbudet för
inresande utbytesstudenter har universitetet beslutat att det ska finnas minst en termin
med kurser på engelska inom varje verksamhetsområde från läsåret 2015/16.
SLU nämner ömsesidighet som grunden i de bilaterala programmen och att det är
viktigt att intressera fler SLU-studenter att delta i utbytesprogrammen. För att
möjliggöra utbytesstudier för fler utresande studenter ska minst en valbar termin
införas på grundnivå och avancerad nivå inom lärosätets program från 2016/17. År
2014 fick 47 studenter stipendier för att genomföra Minor field studies utomlands.
SLU skriver även att den särskilda möjlighet lärosätet haft att upplåta lägenheter
till inresande utbytesstudenter har varit värdefull, inte minst för att nå målet om ökad
internationalisering. 52

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
SLU har redovisat sammanlagt 105 avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15 till UKÄ. Av dessa var 102 aktiva avtal.
Det stora flertalet internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten. Sex
av avtalen gällde samarbeten inom konsortier som organiserade gemensamma
program. SLU har förtydligat att endast ett avtal, det som tecknats med det
koordinerande lärosätet, har redovisats per sådant samarbete. Inom den internationella
masterutbildningen Euroforester, som SLU koordinerar, samarbetar t.ex. 16
partneruniversitet om utbildningen.
Tabell. SLU. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

28

27

1

Erasmus+

46

44

2

Erasmus Mundus

17

17

0

Linnaeus-Palme

4

4

0

Nordplus

4

4

0

Erasmus Mundus,

3

3

0

1

1

0

gemensamt program
Nordic Master,
gemensamt program

Årsredovisning 2014. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, dnr SLU ua 2015.1.1.1–
498.
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ELLS European Master,

1

1

0

1

1

0

105

102

3

100 %

97 %

3%

gemensamt program
International Master
Euroforester,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: SLU:s enkätsvar till UKÄ 2015.
Samarbetsavtalen vid SLU var jämnt fördelade på de två utbildningsnivåerna och
knappt hälften av avtalen omfattade utbildning på såväl grundnivå som avancerad
nivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 102 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. SLU:s aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som andel av det
totala antalet aktiva avtal.

Antalet aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

77

73

48

75 %

72 %

47 %

grundnivå och
avancerad nivå

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: SLU:s enkätsvar till UKÄ 2015
SLU samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i minst 34 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Ryssland (13), Danmark (9), Kanada
(8) och Tyskland (8). För utbildning på grundnivå var aktiva avtal med universitet i
Ryssland (10), Kanada (8) och Tyskland (6) vanligast. På avancerad nivå var samma
länder vanligast som på totalnivån och i samma ordning, dock genomgående med
lägre antal avtal.
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

SLU har redovisat sammanlagt sex avtal för gemensamma program, samtliga aktiva
2014/15. Avtalen gällde sex gemensamma program, organiserade av konsortier av
lärosäten. Programmen gavs inom områdena skogsbruk, matproduktion och
miljövetenskap. Studenter läste vid SLU inom två av programmen 2014/15: ett
internationellt skogsbruksprogram och ett europeiskt program inom miljövetenskap.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
SLU har redovisat sammanlagt 227 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste 218 studenter inom utbytesavtal och 9 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Sammantaget inom utbildningssamarbetena var
könsfördelningen jämn: 54 procent av studenterna var kvinnor och 46 procent var
män.
Sammanlagt 145 studenter läste utbildningar vid SLU inom Erasmus+, det
ojämförligt största programmet för studentutbyte inom universitetet. Fördelningen av
studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
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Tabell. Studenter per samarbetstyp vid SLU 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal

betalande till

betalande till

utländskt

SLU

lärosäte

Bilateralt

26

11 %

14

12

0

–

Erasmus+

145

64 %

78

67

0

–

Erasmus Mundus

32

14 %

17

15

0

–

Linnaeus-Palme

8

4%

5

3

0

–

Nordplus

7

3%

7

0

0

–

Erasmus Mundus,

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

1

0%

1

0

0

–

8

4%

1

7

0

–

227

100 %

123

104

0

Ingen uppgift

gemensamt program
Nordic Master,
gemensamt program
ELLS European
Master,
gemensamt program
International Master
Euroforester,
gemensamt program
TOTALT

Källa: SLU:s enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 227 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till SLU. Universitetet har inte lämnat någon uppgift om,
inte heller någon uppskattning av, antalet inresande utbytesstudenter som betalat
studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest studenter från universitet i Tyskland,
nästan dubbelt så många som i nästa stora studentgrupp, den från finska universitet.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid SLU 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid SLU

218

96/3

Tyskland

45

8/0

Finland

24

6/1

Österrike

16

2/0

Belgien

15

2/0

Tjeckien

14

2/0

Frankrike

13

4/0

Källa: SLU:s enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
SLU skriver i sitt enkätsvar att lärosätet även i fortsättningen kommer att anamma
principen om att utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter från EU och EES, och
att kostnaderna för utbildning av tredjelandsstudenter finansieras av studieavgifter.
Undantagsvis kan avgifter tas ut för att uppnå likabehandling av studenter inom

särskilda program som ges i internationell samverkan, men inga konkreta planer på
sådana lösningar finns i nuläget.

Karlstads universitet
I årsredovisningen för 2014 skriver Karlstads universitet att den internationella
studentmobiliteten ökade 2014 jämfört med året innan. Framför allt var det antalet
utresande utbytesstudenter som ökade, med 42 procent. Ändå kom under året fler än
dubbelt så många inresande studenter till universitetet än antalet studenter som reste
ut. Inom avtal med lärosäten i tredjeland reste fler studenter ut än universitetet tog
emot, medan det inom Erasmus+ var den motsatta situationen.
Vidare skriver universitetet att konceptet Karlstad University Point, en form av
internationellt samarbete, som etableras på en plats av särskilt intresse för lärosätets
verksamhet, initierades 2014. Satsningen inleddes i Dharamsala, Indien. 53

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Karlstads universitet har redovisat sammanlagt 213 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 184 aktiva avtal.
Samtliga avtal om internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Tabell. Karlstads universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

34

31

3

Erasmus+

150

132

18

Nordlys

23

15

8

Linnaeus-Palme

6

6

0

213

184

29

100 %

86 %

14 %

TOTALT
Andel

Källa: Karlstads universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Karlstads universitet var avtal om utbildning
på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 184 aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. Karlstads universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå*

Antal aktiva avtal

179

103

98

Andel av aktiva avtal

97 %

56 %

53 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Karlstads universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
Karlstads universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 39 länder. Ojämförligt flest aktiva avtal var tecknade med universitet i

53

Årsredovisning 2014. Karlstads universitet.
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Tyskland (43) och näst vanligast var avtal med franska universitet (21). Fler än tio
avtal var därutöver tecknade om samarbeten i Finland, Spanien och Italien.
För utbildning på grundnivå var aktiva avtal ojämförligt vanligast med universitet
i Tyskland (43), Frankrike (18), Finland (13) och Spanien (13). Även på avancerad
nivå var det flest aktiva avtal med universitet i Tyskland (29) och Frankrike (13),
därefter med två nordiska länder: Finland (9) och Norge (7).
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Karlstads universitet har inte redovisat några avtal för gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Karlstads universitet har redovisat sammanlagt 264 studenter som utbildade sig inom
de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet 2014/15. Alla läste inom
utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet i utbildningssamarbetena: 61 procent av
studenterna var kvinnor och 39 procent var män.
Sammanlagt 199 studenter läste utbildningar inom Erasmus+, det ojämförligt
största programmet för studentutbyte vid lärosätet. Fördelningen av studenter inom
samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Karlstads universitet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

studenter

studenter

kvinnor

Antal

Antal
Antal män

betalande till

betalande till
utländskt

universitetet

lärosäte

Bilateralt

40

15 %

32

8

0

–

Erasmus+

199

75 %

112

87

0

–

Linnaeus-Palme

14

5%

8

6

0

–

Nordlys

11

4%

9

2

0

–

TOTALT

264

99 %*

161

103

0

Ingen uppgift

*På grund av avrundning blir det inte 100 procent.
Källa: Karlstads universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
Ingen av de sammanlagt 264 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Karlstads universitet. Universitetet har inte lämnat
någon uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet inresande
utbytesstudenter som betalat studieavgift till ett utländskt lärosäte under sin studietid i
Sverige, och har angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från universitet i
Tyskland. Den näst största studentgruppen var den från franska universitet.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid Karlstads
universitet 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid KAU

264

182/29

Tyskland

101

43/1

Frankrike

30

21/2

Kina

17

4/2

Spanien

15

13/0

Finland

11

13/2

Källa: Karlstads universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
I sitt enkätsvar skriver Karlstads universitet att lärosätet kontinuerligt ser över vilka
samarbetspartners man har och utbudet av utbytesplatser. Universitetet lägger stor
vikt vid att ha en bredd på utbildningssamarbetena som erbjuder internationell
erfarenhet både för studenter och personal. Samtidigt behövs ett urval av lärosäten att
samarbeta närmare med, t.ex. via Erasmus+ -utbyten. Universitetet skriver att man
arbetar för att öka antalet inresande och, framför allt, utresande studenter.
Vidare skriver universitetet att dess fokus ligger på utbytesverksamhet där de egna
studenterna får möjlighet till internationell erfarenhet utan att betala studieavgift. Vad
gäller studentutbyten med lärosäten i låginkomstländer framför universitetet att
ömsesidiga utbyten försvåras av de höga levnadskostnaderna i Sverige: ”Även om det
finns samarbetsavtal och studenterna inte betalar avgift så har många tyvärr inte råd
att komma. Det leder i förlängningen till att vi inte kan förlänga avtal då det inte är
balans i dem.”

Linnéuniversitetet
I årsredovisningen för 2014 skriver Linnéuniversitetet att de s.k. globala värdena –
internationalisering, lika villkor och hållbar utveckling – är en av hörnstenarna i
universitetet strategi och vision om en kreativ och internationell kunskapsmiljö. Ett av
strategins mål är att alla utbildningsprogram ska erbjuda studier vid utländska
lärosäten. Under 2014 påbörjades projektet Internationalisering på hemmaplan.
Under 2013 gjordes en översyn av samtliga utbytesavtal, och ansvaret för
ämnesspecifika utbytesavtal flyttades från universitetsförvaltningen till fakulteterna.
Universitetet skriver att kopplingen mellan utbytesavtalen och programmen har blivit
starkare i och med förändringen och därmed har såväl kvaliteten i
utbytesverksamheten som fakulteternas engagemang stärkts.
Fakulteterna har arbetat på olika sätt för att öka intresset för utbytesstudier.
Lärarutbildningarna ges som exempel. Där har man börjat med att identifiera vilka
perioder i utbildningen som lämpar sig bäst för utbytesstudier och kopplar
utbytesavtal till detta. Universitetet skriver att intresset för utlandsstudier bland
lärarstudenterna har ökat.
Linnéuniversitetet har under 2014 infört en sjugradig skala med betyg från A–F
för att möta både svenska och internationella studenters behov av en mer fingradig
betygsskala.
Antalet tredjelandsstudenter som kommit till universitetet inom utbytesavtalen har
minskat successivt sedan 2012. Den största procentuella minskningen har dock varit
bland studenter från Europa. Universitetet anger flera skäl till minskningen, bl.a.
avtalsöversynen och att fakulteterna vinnlagt sig om att utbytesstudenterna ska läsa
kurser inom huvudområdet för respektive avtal, istället för att fritt välja ur
kursutbudet. Dessutom har Linnéuniversitetet blivit mer restriktivt med att ta emot
utbytesstudenter än respektive avtal stipulerar.
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Under året etablerade Linnéuniversitetet ett internationellt sommaruniversitet,
Linnaeus University Summer Academy, som erbjöd sex kurser och antog 130
studenter från Sverige och andra länder. 54

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Linnéuniversitetet har redovisat sammanlagt 297 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 220 aktiva avtal. Alla de
internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten.
Tabell. Linnéuniversitetet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

132

104

28

Erasmus+

137

105

32

ISEP

2

2

0

Linnaeus-Palme

1

1

0

Nordplus

24

7

17

USAC

1

1

0

297

220

77

100 %

74 %

26 %

TOTALT
Andel

Källa: Linnéuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Linnéuniversitetet omfattade utbildning på
grundnivå. Ungefär en tredjedel av avtalen omfattade både utbildning på grundnivå
och på avancerad nivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 220 aktiva avtal i
tre kategorier.
Tabell. Linnéuniversitetets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal utbildning på

Avtal om utbildning

Avtal på grundnivå

grundnivå

på avancerad nivå

och avancerad nivå*

Antal aktiva avtal

213

86

79

Andel av aktiva avtal

97 %

39 %

36 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Linnéuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015.
Linnéuniversitetet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 50 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i USA (37) och näst vanligast var
avtal med tyska universitet (24). Relativt vanligt var även aktiva avtal med universitet
i Frankrike (16), Japan (15) och Kina (14). Avtal med universitet i USA, Tyskland
och Frankrike var vanligast även för utbildning på grundnivå (ungefär samma antal
som på totalnivån) och på avancerad nivå (9 avtal vardera).
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Årsredovisning 2014. Linnéuniversitetet, dnr 2014/417-1.2.

Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Linnéuniversitetet har inte redovisat några avtal om gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Linnéuniversitetet har redovisat sammanlagt 415 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste samtliga inom utbytesavtal och kvinnorna var i majoritet: 63 procent av
studenterna var kvinnor och 37 procent var män.
Sammanlagt 203 studenter läste utbildningar vid Linnéuniversitetet inom
Erasmus+, det största programmet för studentutbyte vid lärosätet. Fördelningen av
studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Linnéuniversitetet 2014/15.
Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

169

41 %

120

49

0

–

Erasmus+

203

49 %

116

87

0

–

ISEP

18

4%

9

9

0

–

Linnaeus-Palme

2

0%

2

0

0

–

Nordplus

7

2%

7

0

0

–

USAC

16

4%

8

8

0

–

TOTALT

415

100 %

262

153

0

Ingen uppgift

Typ av samarbete

betalande till

betalande till
utländskt

universitetet

lärosäte

Källa: Linnéuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015.
Ingen av de sammanlagt 415 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Linnéuniversitetet. Universitetet har inte lämnat någon
uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet inresande utbytesstudenter som
betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige, och har
angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom flest studenter från universitet i USA, följt av Tyskland
och Frankrike.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Linnéuniversitetet 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid LNU

415

220/77

USA

76

37/4

Tyskland

59

24/1

Frankrike

48

16/3

Kina

31

14/5

Sydkorea

28

9/0

Källa: Linnéuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015.
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Örebro universitet
I sin årsredovisning för 2014 skriver Örebro universitet att universitetets svagaste
indikator i U-rank 2014 var ”internationaliseringsverksamheten”. En ny
internationaliseringsstrategi förväntas fastställas i början av 2015.
Antalet internationella studenter ökade 2014, vilket låg i linje med universitetets
vision. En omstart har gjorts för internationaliseringen inom lärarutbildningen. Det
har bl.a. inneburit att ett studentutbyte startat med ett femtontal universitet i Europa,
Nordamerika och Asien. 55 Universitetet har sedan 2013 en Erasmuspolicy. 56

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Örebro universitet har redovisat sammanlagt 165 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 123 aktiva avtal. Alla avtal
som antingen markerats som aktiva eller redovisat studenter 2014/15 har räknats som
aktiva.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Ett av samarbetena gällde ett gemensamt masterprogram.
Tabell. Örebro universitet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

30

26

4

Erasmus+

95

83

12

Nordlys

14

5

9

Nordplus

20

4

16

Linnaeus-Palme

5

4

1

Nordplus,

1

1

0

165

123

42

100 %

75 %

25 %

gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Örebro universitets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Örebro universitet var avtal om utbildning
på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 123 aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. Örebro universitets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Antal aktiva avtal

118

50

45

Andel av aktiva avtal

96 %

41 %

37 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Örebro universitets enkätsvar till UKÄ 2015

Årsredovisning 2014. Örebro universitet.
www.oru.se/Om-universitetet/Internationalisering/Orebro-universitetsErasmuspolicy/, hämtad 2015-12-16
55
56

Örebro universitet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 33 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(18), Spanien (11) och Frankrike (11). För utbildning på grundnivå var aktiva avtal
med universitet i Tyskland (18), Frankrike (11) och Spanien (11) vanligast. På
avancerad nivå var aktiva avtal med universitet i Tyskland (12), Finland (7) och
Frankrike (7) vanligast.
Universitetets gemensamma utbildningsprogram

Örebro universitet har redovisat ett avtal om gemensamt program. Det var ett
masterprogram i ”global journalism” som gavs inom ett Nordplus-samarbete.
Studenter läste inom programmet vid universitetet 2014/15.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Örebro universitet har redovisat sammanlagt 307 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste 293 studenter inom utbytesavtal och 14 studenter inom det gemensamma
utbildningsprogrammet.
Sammantaget inom utbildningssamarbetena var 60 procent av studenterna kvinnor
och 40 procent var män.
Sammanlagt 202 av studenterna läste utbildningar inom Erasmus+, det ojämförligt
största programmet för studentutbyte vid universitetet. Fördelningen av studenter
inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Örebro universitet 2014/15.

Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

61

20 %

42

19

0

–

Erasmus+

202

66 %

125

77

0

–

Linnaeus-Palme

18

6%

3

15

0

–

Nordlys

0

0%

0

0

0

–

Nordplus

12

4%

9

3

0

–

Nordplus,

14

5%

6

8

0

–

307

101 %*

185

122

0

Ingen uppgift

Typ av samarbete

betalande till
universitetet

betalande till
utländskt
lärosäte

gemensamt program
TOTALT

* På grund av avrundning blir det inte 100 procent.
Källa: Örebro universitets enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 307 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Örebro universitet. Universitetet har inte lämnat någon
uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet studenter som betalat
studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige, och har gett skäl för
detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest studenter från universitet i Tyskland
och Frankrike.
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Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid Örebro
universitet 2014/15.

Land

Antal aktiva/passiva

Antal utbytesstudenter

utbytesavtal

Totalt vid ORU

293

122/42

Tyskland

53

18/2

Frankrike

42

11/1

Brasilien

16

2/0

Nederländerna

16

4/0

Kina

14

4/0

Österrike

14

7/0

Källa: Örebro universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Mittuniversitetet
I årsredovisningen för 2014 skriver Mittuniversitetet att styrelsen förlängt
universitetets utbildningsstrategi till att gälla 2011–2017. Internationalisering är ett av
strategins tre utvecklingsområden och ska vara integrerad i all verksamhet; den ska
vara tydlig och synas på många nivåer internt och externt, offensivt och operativt.
Internationaliseringen har utvärderats internt och en extern utvärdering påbörjades
hösten 2014. Den förstnämnda visade att arbetet med internationalisering har
utvecklats sedan 2011 och ligger på en acceptabel nivå. Bland annat har stödet till
internationella studenter utökats och universitetets utbildningar marknadsförts i andra
länder.
Universitetet skriver att under 2014 inriktades insatserna på att fördjupa
strategiska samarbeten med utländska lärosäten, att effektivisera
internationaliseringsarbetet och att öka antalet utresande studenter. Projektet
Internationalisering – allianser, partnerskap och rekrytering, som haft i syfte att
fördjupa partnerskap med ett antal utländska universitet, avslutades 2013 och fördes
därefter in i den ordinarie verksamheten. En av fakulteterna genomförde ett två
veckor långt s.k. Summer University med ett femtiotal studenter och lärare från tre
partneruniversitet och ett tiotal lärare från Mittuniversitetet. Vidare besökte en grupp
från universitetet, under ledning av rektor, fyra partneruniversitet i Beijing och
Shanghai för att stärka samarbetet. Flera nya avtal om studentutbyte slöts.
I årsredovisningen står att universitetet ingår i nätverk för mobilitet för studenter
och lärare, t.ex. North2North, Nordlys och Nordplus. Cirka 80 studenter åkte på
utlandspraktik 2014. 57

Avtalen om internationella utbildningssamarbetena
Mittuniversitetet har redovisat sammanlagt 186 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 85 aktiva avtal.
Alla de internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten.
Tabell. Mittuniversitetet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal
Bilateralt

57

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

16

8

8

Årsredovisning 2014. Mittuniversitetet.

Erasmus+

170

77

93

TOTALT

186

85

101

100 %

46 %

54 %

Andel

Källa: Mittuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av Mittuniversitetets samarbetsavtal var avtal om utbildning på
grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 85 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Mittuniversitetets aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

84

23

22

99 %

27 %

26 %

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Mittuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015
Mittuniversitetet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 32 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland (19)
och Frankrike (12). Därefter var avtal med universitet i Polen (7) och Spanien (7)
vanligast. För utbildning på grundnivå var aktiva avtal vanligast med universitet i
samma länder och i samma antal. På avancerad nivå var avtal med universitet i
Tyskland (8) och Frankrike (4) vanligast.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Mittuniversitetet har inte redovisat några gemensamma utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Mittuniversitetet har redovisat sammanlagt 238 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Samtliga
läste inom utbytesavtal. Könsfördelningen var relativt jämn: 56 procent av
studenterna var kvinnor och 44 procent var män.
Sammanlagt 202 av studenterna läste utbildningar vid Mittuniversitetet inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Mittuniversitetet 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
universitetet

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

36

15 %

22

14

0

–

Erasmus+

202

85 %

111

91

0

–

TOTALT

238

100 %

133

105

0

Ingen uppgift

Källa: Mittuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015
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Ingen av de sammanlagt 238 studenterna som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Mittuniversitetet. Universitetet har inte lämnat någon
uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet studenter som betalat
studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige, och har angett skäl
för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest studenter från universitet i Tyskland,
tre gånger så många som i nästa stora studentgrupp, den från Nederländerna.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Mittuniversitetet 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid MIUN

238

85/101

Tyskland

98

19/7

Nederländerna

30

4/2

Kina

27

4/0

Frankrike

19

12/2

Källa: Mittuniversitetets enkätsvar till UKÄ 2015.

Blekinge tekniska högskola
I årsredovisningen för 2014 redovisade Blekinge tekniska högskola (BTH) flera
förändringar i arbetet med internationalisering och internationella
utbildningssamarbeten. Förändringarna har gjorts i linje med den omorganisation av
lärosätets hela verksamhet som genomförts och lärosätets ökade profilering.
Internationaliseringsarbetet har fokuserats på att ta fram policy- och
strategidokument, skapa nya organisationsdelar samt utarbeta gemensamma
arbetsprocesser för den internationella verksamheten. Ett internationaliseringsråd har
inrättats, där alla frågor inom området av strategisk betydelse för BTH ska behandlas.
Även en organisation av samarbetsansvariga har skapats, för att säkerställa god
kvalitet i kontakterna med de av BTH:s internationella samarbeten som regleras med
s.k. Memorandums of Cooperation.
BTH skriver vidare att högskolan under året har sett över existerande
samarbetsavtal och inlett ett arbete med att fördjupa och bredda utvalda strategiska
samarbeten. Insatser för att nå mobilitetsmålet som satts upp för
utbildningsverksamheten har handlat om att fokusera på utbytesavtal med
forskningsbaserade lärosäten på kända och intressanta orter och att ta fram fler
gemensamma program med utländska partneruniversitet. 58

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
BTH har redovisat sammanlagt 97 avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15 till UKÄ. Av dessa var 83 aktiva avtal. Sammanlagt 14 av utbytesavtalen och
ett avtal om gemensamt program är samarbeten om s.k. double diploma (DD), dubbla
examina. Merparten av dessa examenssamarbeten, 13 avtal, har redovisats som
bilaterala avtal. Det multilaterala avtalet var undertecknat av tre parter, men kommer
att räknas som ett avtal i sammanställningen.

58

Årsredovisning 2014. Blekinge tekniska högskola.

Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten.
Tabell. BTH. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

25

21

4

Erasmus+

63

53

10

Linnaeus-Palme

4

4

0

Nordplus

2

2

0

Multilateralt (DD),

1

1

0

2

2

0

97

83

14

100 %

86 %

14 %

gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: BTH:s enkätsvar till UKÄ 2015.
Det är en jämn fördelning av samarbetsavtalen vid BTH mellan avtal om
utbildning på grundnivå och utbildning på avancerad nivå. Tabellen visar
fördelningen av universitets 83 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. BTH:s aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som andel av det
totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

61

64

42

73 %

77 %

50 %

grundnivå och
avancerad nivå

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: BTH:s enkätsvar till UKÄ 2015
BTH samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i sammanlagt 32
länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland (15) och näst vanligast
var avtal med franska (8) och kinesiska (7) universitet. För utbildning på grundnivå
var aktiva avtal med universitet i Tyskland (12), Frankrike (6) och Spanien (6)
vanligast. På avancerad nivå hade högskolan ojämförligt flest avtal med universitet i
Tyskland (13). Ungefär lika många avtal var tecknade med universitet i Frankrike (7),
Polen (6), Kina (6) och Indien (5).
Högskolans gemensamma utbildningsprogram

BTH har redovisat sammanlagt tre avtal för gemensamma program, alla aktiva
2014/15. Avtalen gällde samarbeten om två gemensamma program. Det ena var ett
multilateralt samarbete (från början inom Erasmus Mundus) om en dubbel examina
på avancerad nivå i programvaruteknik. Avtalet, som låg till grund för samarbetet, var
tecknat mellan BTH, ett universitet i Italien och ett i Tyskland. Det andra programmet
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var ett masterprogram i fysisk planering inom ett Erasmus Mundus-samarbete med ett
universitet i Nederländerna respektive Storbritannien.
Studenter läste vid BTH inom båda programmen 2014/15. Eftersom BTH har
redovisat uppgifterna om de gemensamma programmen endast på samarbetsnivå är
det inte möjligt att urskilja från vilket av universiteten studenterna kom.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
BTH har redovisat sammanlagt 378 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste 369 studenter inom utbytesavtalen och 9 studenter inom de gemensamma
utbildningsprogrammen. En majoritet av studenterna läste inom
utbildningssamarbeten om dubbla examina. Merparten av dessa studenter, 255
studenter, läste inom bilaterala avtal.
Inom både utbytesavtalen och de gemensamma programmen var männen i
majoritet: sammantaget var 32 procent av studenterna kvinnor och 68 procent var
män.
Sammanlagt 260 studenter läste utbildningar inom bilaterala avtal vid BTH, den
ojämförligt största avtalstypen för studentutbyte vid högskolan. Fördelningen av
studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid BTH 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till
högskolan

betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

260

69 %

62

198

255

–

Erasmus+

97

26 %

45

52

0

–

Linnaeus-Palme

8

2%

3

5

2

–

Nordplus

4

1%

4

0

0

–

Multilateralt (DD),

1

0%

0

1

1

–

8

2%

6

2

8

–

378

100 %

120

258

266

Ingen uppgift

gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
TOTALT

Källa: BTH:s enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 378 studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade
266 studenter studieavgift till BTH. De betalande studenterna kom framför allt från
Indien (231) och Kina (26). Högskolan har inte lämnat någon uppgift om, inte heller
någon uppskattning av, antalet studenter som betalade studieavgift till ett utländskt
lärosäte under studietiden i Sverige, och har angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från Indien.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid BTH
2014/15.

Land

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid BTH

369

80/14

Indien

236

5/0

Kina

26

7/1

Tyskland

26

15/2

Spanien

19

6/0

Frankrike

14

8/0

Källa: BTH:s enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
BHT har lämnat ett förtydligande om double diploma-avtalen, vilka främst har
redovisats som utbytesavtal och inte som gemensamma avtal. Skälet är att avtalen är
avtal som reglerar studentutbyten inom ramen för befintliga program vid respektive
lärosäte och inte gemensamt överenskomna program. Studenter som deltar i utbytena
har efter godkända resultat på de kurser de läser vid partneruniversitetet möjlighet att
erhålla, förutom en examen från hemuniversitetet, även en examen från
partneruniversitetet. Inför att avtalet tecknas kontrolleras att de deltagande
studenterna har med sig kurser från hemuniversitetet som tillåter att examenskraven
vid partneruniversitetet uppfylls.
I sitt enkätsvar skriver BTH att man ser ett stort intresse från lärosäten i framför
allt Asien att skicka studenter till svenska lärosäten, vanligtvis under de avslutande
terminerna av utbildningen vid hemuniversitetet.
Högskolan skriver vidare att den arbetar aktivt med att finna långsiktiga lösningar
på problemet att förhållandevis få svenska studenter väljer att studera utomlands
generellt och framför allt att andelen som söker sig till lärosäten i Asien är mycket
låg. Högskolan ser det som positivt att införandet av studieavgifter möjliggjort ett
fortsatt mottagande av internationella studenter via samarbeten utan att belasta
högskolans anslag.

Försvarshögskolan
I årsredovisningen för 2014 skriver Försvarshögskolan att dess ambition är att vara ett
nationellt och internationellt framstående lärosäte. Verksamheten beskrivs ha en stark
internationell koppling, som återspeglas i bl.a. deltagande i konferenser och kurser.
En översyn av högskolans arbete med internationalisering har initierats och en
kartläggning pågår av de internationaliseringsinsatser som görs. Under 2014 fortsatte
arbetet med att utveckla policy och riktlinjer för internationaliseringsarbetet.
Försvarshögskolan skriver att man har en Erasmus Charter for Higher Education
2014–2020 och även deltar i det s.k. European initiative for the exchange of young
officers, inspirerat av Erasmus, och som är ett samarbetsprojekt mellan militära
lärosäten i Europa. 59 Studentmobiliteten är främst koncentrerad till den militära
utbildningen.
Försvarshögskolan beslutade 2014 att inrätta ett magisterprogram i politik och
krig, vilket ska ges på engelska och antas öka möjligheterna för internationell
studentmobilitet. 60

Läs mer om European initiative for the exchange of young officers här:
www.emilyo.eu.
60
Årsredovisning 2014. Försvarshögskolan.
59
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Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Försvarshögskolan har redovisat sammanlagt sju avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Samtliga var aktiva avtal som rörde
studentutbyten inom Erasmus+.
Tabell. Försvarshögskolan. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal
Erasmus+
TOTALT
Andel

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

7

7

0

7

7

0

100 %

100 %

0%

Källa: Försvarshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Försvarshögskolan var avtal om utbildning
på grundnivå. Ett avtal omfattade utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Tabellen visar fördelningen av universitets sju aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Försvarshögskolans aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

7

1

1

100 %

14 %

14 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Försvarshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015
Försvarshögskolan samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt sex länder. Två avtal var tecknade med lärosäten i Frankrike, i övriga
länder fanns ett samarbetsavtal i varje land. Det var också med ett lärosäte i Frankrike
som Försvarshögskolan slutit avtal om utbildning på både grundnivå och avancerad
nivå. Övriga avtal avsåg utbildning på grundnivå.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Försvarshögskolan har inte redovisat några avtal för gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Försvarshögskolan har redovisat sammanlagt åtta studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste samtliga inom utbytesavtal. Männen var i majoritet bland studenterna: 7
studenter var män och 1 student var kvinna.
Samtliga åtta studenter läste inom Erasmus+.

Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Försvarshögskolan 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till

betalande till
utländskt

universitetet

lärosäte

Erasmus+*

8

100 %

1

7

0

0

TOTALT

8

100 %

1

7

0

0

Källa: Försvarshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt åtta studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Försvarshögskolan. Högskolan har inte lämnat någon
uppgift om, och inte heller någon uppskattning av, antalet inresande utbytesstudenter
som betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande studenter från Frankrike, Litauen och
Tyskland.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Försvarshögskolan 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid FHS

8

7/0

Frankrike

2

2/0

Litauen

2

1/0

Tyskland

2

1/0

Belgien

1

1/0

Tjeckien

1

1/0

Källa: Försvarshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.

Gymnastik- och idrottshögskolan
I årsredovisningen för 2014 skriver Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) att vikten
av internationalisering av verksamheten framhålls såväl i högskolans vision och mål
2012–2016 som i utbildningsstrategin (2012–2015). Det står vidare att målet om att
vara en internationellt framstående högskola för forskning och utbildning inom idrott,
fysisk aktivitet och hälsa ska nås bl.a. genom att GIH ska vara internationellt attraktiv
inom grund- och forskarutbildning.
Högskolan anger, bland viktiga händelser 2014, att en ny
internationaliseringsstrategi har fastställts. I strategin framhålls att
internationaliseringsverksamheten ska prioritera utbyte inom Europa. Detta gjorde att
högskolan avvaktade med ytterligare beslut i väntan på ett Erasmus Charter for
Higher Education och internationaliseringsarbetet har därför hållits på en låg nivå
under året. I första hand har det handlat om att hantera förfrågningar och ansökningar,
och även utbyten i form av ett fåtal in- och utresande studenter. I december 2014
tilldelades GIH ett Erasmus Charter. 61

61

Årsredovisning 2014. Gymnastik- och idrottshögskola, diarienummer Ö 2015/21.
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Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
GIH har redovisat sammanlagt 16 avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15 till UKÄ. Av dessa var 3 aktiva avtal. Alla internationella
utbildningssamarbeten rörde studentutbyten och var inom Nordplus.
Tabell. GIH. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

16

3

13

100 %

19 %

81 %

Nordplus
Andel

Källa: GIH:s enkätsvar till UKÄ 2015.
Vidare omfattade alla samarbetsavtal vid GIH utbildning på såväl grundnivå som
avancerad nivå. Tabellen visar fördelningen av högskolans tre aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. GIH:s aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som andel av det
totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

3

3

3

100 %

100 %

100 %

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: GIH:s enkätsvar till UKÄ 2015
GIH samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i sammanlagt sex
länder. Flest avtal var tecknade med universitet i Norge (7) och Danmark (5). I övriga
länder samarbetade GIH med ett universitet i respektive land. De tre aktiva avtalen
var fördelade på ett lärosäte i vardera Finland, Lettland och Norge.

Studenterna och studieavgifterna
GIH har redovisat en student, en kvinna från NTNU i Norge, som utbildade sig vid
högskolan inom de internationella utbildningssamarbetena under läsåret 2014/15.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid GIH 2014/15.

Typ av samarbete

Nordplus

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

1

100 %

1

0

Antal
betalande till
högskolan
0

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte
–

Källa: GIH:s enkätsvar till UKÄ 2015.
Studenten betalade ingen studieavgift till GIH. GIH har inte redovisat om någon
studieavgift betalades till ett utländskt lärosäte under studentens studietid vid GIH.
Utbytesavtalen och inresande studenter var fördelade så som tabellen nedan visar.

Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid GIH 2014/15.

Land

Antal aktiva/passiva

Antal utbytesstudenter

utbytesavtal

Totalt vid GIH

1

3/13

Norge

1

1/6

Danmark

0

0/5

Finland

0

1/0

Island

0

0/1

Lettland

0

1/0

Litauen

0

0/1

Källa: GIH:s enkätsvar till UKÄ 2015.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås skriver i sin årsredovisning för 2014 att man för att göra
studenterna medvetna om internationaliseringens betydelse och konsekvenser arbetar
med att i alla programutbildningar integrera frågor som lika villkor och miljö i ett
globalt hållbart utvecklingsperspektiv. Högskolan strävar efter att utveckla strategiska
allianser med lärosäten i samtliga världsdelar för att stärka utbildning och forskning.
Antalet utresande studenter fortsatte att öka 2014. Högskolan skriver att detta är
ett resultat av ett målmedvetet arbete med att möjliggöra för studenterna att
genomföra delar av sin utbildning vid lärosätets internationella partners. Genom att
engagera lärare från utländska lärosäten och förlägga delar av utbildningen i andra
länder involveras och uppmuntras studenterna till internationella utbyten. Högskolan
skriver att man har utvecklat ett antal gemensamma utbildningsprogram och examina
med utländska lärosäten, t.ex. i samarbete med kinesiska lärosäten, samt har ett
betydande internationellt utbyte på samtliga nivåer. Ett exempel på det senare är
masterstudenter från University of Rwanda.
Fler inresande studenter kom till högskolan 2014, och de har kunnat tas emot inom
ramen för de bilaterala avtalen. Ett resultat var att antalet tredjelandsstudenter ökade
från 41 studenter år 2013 till 66 studenter 2014. Högskolan i Borås skriver att man
alltid har haft fler utresande än inresande studenter inom de bilaterala avtalen. 62

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan i Borås har redovisat sammanlagt 176 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 89 aktiva avtal. Alla
internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Högskolan har endast lämnat uppgift om utbildningsnivå för de avtal som var
aktiva.
Tabell. Högskolan i Borås. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

Typ av avtal

62

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

22

10

12

Erasmus

125

67

58

Nordplus

14

4

10

Årsredovisning 2014. Högskolan i Borås.
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Linnaeus-Palme

9

Tosca
TOTALT
Andel

7

2

6

1

5

176

89

87

100 %

51 %

49 %

Källa: Högskolan i Borås enkätsvar till UKÄ 2015.
Alla aktiva samarbetsavtal vid Högskolan i Borås var avtal om utbildning på
grundnivå. Några av avtalen omfattade även utbildning på avancerad nivå. Tabellen
visar fördelningen av universitets 89 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Högskolan i Borås aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Antal aktiva avtal

89

11

11

Andel aktiva avtal

100 %

12 %

12 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolan i Borås enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan i Borås samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 42 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(14), Frankrike (11) och Finland (8). För utbildning på grundnivå var fördelningen
densamma som för det totala antalet aktiva avtal. För utbildning på avancerad nivå
var avtal vanligast med universitet i Frankrike (4) och Spanien (2).
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Högskolan i Borås har inte redovisat några avtal om gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan i Borås har redovisat sammanlagt 250 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet läsåret 2014/15. Alla läste inom
utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet: 72 procent av studenterna var kvinnor och 28
procent var män.
Sammanlagt 145 studenter läste utbildningar inom Erasmus+ vid Högskolan i
Borås, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid högskolan.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan i Borås 2014/15.

Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

78

31 %

60

18

0

–

Erasmus+

145

58 %

109

36

0

–

Linnaeus-Palme

23

9%

8

15

0

–

Nordplus

3

1%

2

1

0

–

Typ av samarbete

betalande till
högskolan

betalande till
utländskt
lärosäte

Tosca
TOTALT

1

0%

1

0

0

–

250

99 %*

180

70

0

Ingen uppgift

* På grund av avrundning blir summan inte 100 procent.
Källa: Högskolan i Borås enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 250 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Högskolan i Borås. Högskolan har inte lämnat någon
uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet inresande utbytesstudenter som
betalade studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande studenter från Tyskland, Kina och
Frankrike.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid Högskolan i
Borås 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HB

250

89/87

Tyskland

56

14/5

Kina

48

4/4

Frankrike

27

11/3

Taiwan

15

1/0

Brasilien

14

4/3

Källa: Högskolan i Borås enkätsvar till UKÄ 2015.

Högskolan Dalarna
I årsredovisningen för 2014 redovisar Högskolan Dalarna en uppföljning av
högskolans vision för 2010–2015, där en fördjupad internationalisering av
utbildningen är ett av de övergripande målen. Högskolan skriver att
utbildningsprogram både ska innehålla mobilitetsfönster och beakta ett globalt
perspektiv. Under 2014 tillsattes en arbetsgrupp som ska gå igenom högskolans
utbildningar ur ett internationaliseringsperspektiv. Vidare har Internationella rådet
under 2014 varit aktivare i högskolans internationaliseringsarbete och tagit fram en
handlingsplan för internationalisering samt en projektplan för att utveckla
internationaliseringen i enlighet med högskolans nya vision.
En särskild satsning har gjorts på att använda nätbaserade metoder för att stärka de
internationella inslagen i utbildningen. Den har inneburit att studenter på högskolan
läser kurser, eller moment i kurser, on-line tillsammans med studenter på andra
internationella lärosäten.
Högskolan skriver att det i internationaliseringsverksamheten för närvarande finns
ett särskilt fokus på Afrika, med pågående samarbeten t.ex. i Somaliland, Sydafrika
och Rwanda. Utbyten har även ägt rum med Elfenbenskusten under 2014, med
planering för framtida samverkan. Högskolan är också huvudman för ett
utbildningsprogram på avancerad nivå i afrikanska studier, som bedrivs gemensamt
av lärare från ett antal lärosäten i Europa.
Under året har högskolan haft pågående utbyten med Linnaeus-Palme-finansiering
med tre lärosäten. 63
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Årsredovisning 2014. Högskolan Dalarna, dnr DUC 2015/285/20.
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Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan Dalarna har redovisat sammanlagt 195 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ, inklusive ett som avser samarbete om
nätbaserade kurser med ett amerikanskt universitet. Av avtalen var 97 aktiva avtal och
samtliga rörde studentutbyten.
Tabell. Högskolan Dalarna. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

13

6

7

Erasmus+

181

90

91

1

1

0

195

97

98

100 %

50 %

50 %

Högskolans avtal om
nätbaserade kurser
TOTALT
Andel

Källa: Högskolan Dalarnas enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av de aktiva samarbetsavtalen vid Högskolan Dalarna avser
utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 97 aktiva avtal i
tre kategorier.
Tabell. Högskolan Dalarnas aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

95

67

65

98 %

69 %

67 %

grundnivå och
avancerad nivå*

avtal

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolan Dalarnas enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan Dalarna samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 26 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med lärosäten i Tyskland (22),
Italien (12) och Frankrike (9). För utbildning på grundnivå var aktiva avtal vanligast
med lärosäten i Tyskland (19) samt Frankrike och Italien (8 vardera). Aktiva avtal för
utbildning på avancerad nivå var vanligast med lärosäten i Italien, Spanien och
Österrike (3 vardera).
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Högskolan Dalarna har inte redovisat något avtal för gemensamma program.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan Dalarna har redovisat sammanlagt 251 studenter som utbildade sig inom
de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Kvinnorna var i majoritet: 61 procent av studenterna var kvinnor och 39 procent var
män.

Sammanlagt 230 studenter läste utbildningar vid Högskolan Dalarna inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid högskolan.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan Dalarna 2014/15.
Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

19

8%

14

5

0

–

Erasmus+

230

92 %

137

93

0

–

2

1%

1

1

0

–

251

100 %

152

99

0

–

Typ av samarbete

Högskolans avtal om

betalande till

betalande till
utländskt

högskolan

lärosäte

nätbaserade kurser
Totalsumma

Källa: Högskolan Dalarnas enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 251 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Högskolan Dalarna. Lärosätet har inte lämnat någon
uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet inresande studenter som betalat
studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige, och har angett skäl
för detta.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande studenter från Tyskland, följt av
Frankrike och Italien.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid Högskolan
Dalarna 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalsumma HDA

251

97/98

Tyskland

58

22/5

Frankrike

45

9/7

Italien

40

12/10

Tjeckien

14

7/3

Spanien

13

7/11

Källa: Högskolan Dalarnas enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Högskolan Dalarna skriver i sitt enkätsvar att den bedriver en avsevärd del av sin
utbildning i nätform, och att detta även gäller en del internationella samarbeten.

Högskolan i Gävle
I sin årsredovisning skriver Högskolan i Gävle att den centrala internationella
verksamheten organiserades om 2014. Arbetet fortsatte med den internationella
strategin, nu med fokus på genomförandet. Under året tog högskolan fram en
övergripande implementeringsplan och en arbetsgrupp sattes samman där
övergripande internationella frågor ska diskuteras.
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Vidare skriver högskolan att kartläggningen och inventeringen av högskolans
internationella verksamhet fortsatte under 2014. Olika samarbetsmöjligheter med
Kina undersöktes i syfte att fördjupa samarbeten, t.ex. kring beställd utbildning, en
preparandkurs i engelska, en sjuksköterskeutbildning vid Lishui University och
rekrytering av avgiftsskyldiga studenter. Färre avgiftsskyldiga studenter kom till
högskolan 2014 jämfört med tidigare. En förklaring som anges är de höjda språkkrav
som infördes i och med översynen av verksamheten i Kina.
Högskolan skriver kort om de tre typer av samarbeten som pågår: LinnaeusPalme, Erasmus+ och bilaterala samarbeten. Under året ökade antalet bilaterala avtal
något, bl.a. skrev högskolan ett avtal med ett nytt amerikanskt lärosäte. Även
samarbetet med Brasilien inom programmet Science without borders fortgick, med en
inresande student 2014. Högskolan hade betydligt färre utresande än inresande
utbytesstudenter. 64

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan i Gävle har redovisat sammanlagt 86 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 41 aktiva avtal. Alla
högskolans internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Tabell. Högskolan i Gävle. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

6

0

6

Erasmus+

72

37

35

Linnaeus-Palme

8

2

6

TOTALT

86

41

45

100 %

48 %

52 %

Andel

Källa: Högskolan i Gävles enkätsvar till UKÄ 2015.
De samarbetsavtal som Högskolan i Gävle hade var ungefär jämnt fördelade på
utbildningsnivåerna. Tabellen visar fördelningen av universitets 41 aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. Högskolan i Gävles aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

25

23

7

61 %

56 %

17 %

grundnivå och
avancerad nivå

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolan i Gävles enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan i Gävle samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 27 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(14). Näst vanligast var avtal med spanska universitet (6) och universitet i Belgien,

64

Årsredovisning 2014. Högskolan i Gävle.

Nederländerna och Tjeckien (3 vardera). För utbildning på grundnivå var aktiva avtal
med universitet i Tyskland (8), Nederländerna (3) och Belgien (3) vanligast. På
avancerad nivå var avtal i Tyskland (11) och Spanien (5) vanligast.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Högskolan i Gävle har inte redovisat några avtal för gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan i Gävle har redovisat sammanlagt 84 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Alla
studenterna läste inom utbytesprogram. Könsfördelningen var jämn: 50 procent av
studenterna var kvinnor och 50 procent var män.
Sammanlagt 81 studenter läste utbildningar vid Högskolan i Gävle inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid högskolan.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan i Gävle 2014/15.
Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

0

0

0

0

0

–

Erasmus+

81

96 %

41

40

0

–

Linnaeus-Palme

3

4%

1

2

0

–

TOTALT

84

100 %

42

42

0

Ingen uppgift

Typ av samarbete

betalande till

betalande till
utländskt

högskolan

lärosäte

Källa: Högskolan i Gävles enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 84 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Högskolan i Gävle. Högskolan har inte lämnat någon
uppgift om, och inte heller någon uppskattning av, antalet inresande utbytesstudenter
som betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från universitet i
Tyskland (25) och Spanien (15).
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Högskolan i Gävle 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HIG

84

41/45

Tyskland

25

14/6

Spanien

15

6/8

Italien

9

2/1

Nederländerna

8

3/2

Belgien

5

3/3

Finland

5

2/0

Källa: Högskolan i Gävles enkätsvar till UKÄ 2015.
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Högskolan i Halmstad
I sin årsredovisning skriver Högskolan i Halmstad att ambitionsnivån höjdes 2014 för
det strategiska arbetet inom internationalisering. Högskolan har identifierat
strategiska länder och partneruniversitet samt samordnat och effektiviserat
kontaktarbetet och minskat resekostnaderna. Kina är ett av de utvalda länderna där
fler samarbeten utvecklats under året. Högskolan utsågs 2014 till en strategiskt viktig
samarbetspartner av regeringen i Shanghai, Kina.
Arbetet med att systematiskt anpassa antalet utbytesavtal, och antalet deltagande
studenter, till högskolans strategiska mål och minskande uppdrag fortsatte under året.
Högskolan skriver att man ökade sina rekryteringsåtgärder och aktiviteter för att
rekrytera fler betalande studenter från länder utanför EU och EES. En stor satsning
gjordes hösten 2014 mot Brasilien, tillsammans med ett svenskt lärosäteskonsortium.
Vidare tecknades nya avtal med asiatiska lärosäten, för att öka rekryteringen av
betalande masterstudenter därifrån. Två internationella uppdragsutbildningar
genomfördes 2014, riktade mot kinesiska studenter.
I årsredovisningen står att det totala antalet inkommande utbytesstudenter
minskade med 17 procent 2014, samtidigt som antalet utbytesstudenter från Asien
ökade med över 30 procent. Andelen betalande studenter ökade med 9 procent 2014.
Studenterna kom framför allt från högskolans samarbetspartner i Kina, Indien och
Brasilien. 65

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan i Halmstad har redovisat sammanlagt 165 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 137 aktiva avtal. Alla
internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Tabell. Högskolan i Halmstad. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

53

36

17

Erasmus+

101

90

11

Linneaus-Palme

1

1

0

Nordplus

10

10

0

TOTALT

165

137

28

100 %

83 %

17 %

Andel

Källa: Högskolan i Halmstads enkätsvar till UKÄ 2015.
Alla samarbetsavtal vid Högskolan i Halmstad var avtal om utbildning på
grundnivå. Ett tjugotal av avtalen omfattade även utbildning på avancerad nivå.
Tabellen visar fördelningen av universitets 137 aktiva avtal i tre kategorier.

65

Årsredovisning – Högskolan i Halmstad 2014. Högskolan i Halmstad.

Tabell. Högskolan i Halmstads aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal på grundnivå
Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal på avancerad

grundnivå och

nivå

avancerad nivå*

137

20

20

100 %

15 %

15 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolan i Halmstads enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan i Halmstad samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor
i sammanlagt 35 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(19), Frankrike (13) och Kina (11). Samma fördelning gällde för avtalen om
utbildning på grundnivå. På avancerad nivå var avtal med universiteten i Belgien och
Kina vanligast (4 avtal vardera), följt av Turkiet (3).
Avtal om gemensamma program

Högskolan i Halmstad har inte redovisat några avtal om gemensamma program
2014/15.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan i Halmstad har redovisat sammanlagt 166 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Samtliga studenter läste inom utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet: 56 procent av
studenterna var kvinnor och 44 procent var män.
Sammanlagt 103 studenter läste utbildningar vid Högskolan i Halmstad inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid högskolan.
Fördelningen av studenterna inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan i Halmstad 2014/15.

Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

58

35 %

45

13

0

–

Erasmus+

103

62 %

45

58

0

–

Linnaeus-Palme

4

2%

2

2

0

–

Nordplus

1

1%

1

0

0

–

TOTALT

166

100 %

93

73

0

Ingen uppgift

Typ av samarbete

betalande till
högskolan

betalande till
utländskt
lärosäte

Källa: Högskolan i Halmstads enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de 166 studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade någon
studieavgift till Högskolan i Halmstad. Högskolan har inte lämnat någon uppgift om,
och inte heller någon uppskattning av, antalet inresande utbytesstudenter som betalat
studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande utbytesstudenter från Kina, Frankrike och
Tyskland.
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Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Högskolan i Halmstad 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HH

166

137/28

Kina

38

11/6

Frankrike

31

13/1

Tyskland

28

19/3

Nederländerna

12

8/1

Österrike

10

5/0

Källa: Högskolan i Halmstads enkätsvar till UKÄ 2015.

Högskolan Kristianstad
I årsredovisningen för 2014 redovisar Högskolan Kristianstad prioriterade satsningar,
som att arbeta för att bygga hållbara och meningsfulla relationer bl.a. internationellt
för att främja högskolans förmåga att samverka i en allt mer föränderlig värld.
Högskolan beskriver även sitt arbete med att skapa en internationell miljö på
högskolan. Man vill öka intresset för internationell mobilitet bland studenter och
anställda. Vid två tillfällen 2014 anordnades därför en s.k. International Day för att
bl.a. synliggöra möjligheterna med utbyten. Högskolans utbildningssamarbeten finns
framför allt inom Erasmus+, Linnaeus-Palme och för Minor Field Studies. För att
integrera de internationella studenterna med övriga samhället anordnade högskolans
International Office tillsammans med internationella studenter vid tre tillfällen 2014
aktiviteter i kommunens kulturhus.
Högskolan skriver att den under året arbetat fram sin första dubbelexamen, ett
kandidatprogram inom software engineering, tillsammans med ett kinesiskt
universitet. I linje med högskolans övergripande strategi pågick även ett samarbete
med ett vietnamesiskt universitet som möjliggjorde för svenska studenter att
genomföra verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten i Vietnam. Inom
sjuksköterskeutbildningen pågick Linnaeus-Palme-projekt med fem länder utanför
Europa, utöver andra samarbeten med ytterligare sex länder. 66

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan Kristianstad har redovisat sammanlagt 141 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 106 aktiva avtal. Alla de
internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten.
Tabell. Högskolan Kristianstad. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

54

37

17

Erasmus+

87

69

18

TOTALT

141

106

35

100 %

75 %

25 %

Andel

Källa: Högskolan Kristianstads enkätsvar till UKÄ 2015.
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Alla aktiva samarbetsavtalen vid Högskolan Kristianstad var avtal om utbildning
på grundnivå. Några avtal omfattade även utbildning på avancerad nivå. Tabellen
visar fördelningen av universitets 106 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Högskolan Kristianstads aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

106

9

9

100 %

8%

8%

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolan Kristianstads enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan Kristianstad samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor
i sammanlagt 43 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(17), Kina (14), Spanien (11) och USA (10).
För utbildning på grundnivå var aktiva avtal med universitet i samma tre länder
vanligast: Tyskland (15), Kina (10) och Spanien (10). På avancerad nivå var två avtal
tecknade vardera med universitet i Italien och Kina, och ett avtal vardera i övriga fem
länder.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Högskolan Kristianstad har inte redovisat några avtal för gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan Kristianstad har redovisat sammanlagt 145 studenter som utbildade sig vid
högskolan inom de internationella utbildningssamarbetena under läsåret 2014/15. Alla
dessa studenter läste inom utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet: 63 procent av
studenterna var kvinnor och 37 procent var män.
Ungefär lika många studenter läste utbildningar inom Erasmus+ som inom
bilaterala utbytesavtal. Fördelningen av studenterna inom de olika typerna av
samarbeten framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan Kristianstad 2014/15.
Antal betalande

Antal

Andel

Antal

Antal

Antal betalande

studenter

studenter

kvinnor

män

till högskolan

Bilateralt

70

48 %

48

22

0

58

Erasmus+

75

52 %

43

32

0

0

TOTALT

145

100 %

91

54

0

58

Typ av samarbete

till utländskt
lärosäte

Källa: Högskolan Kristianstads enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 145 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Högskolan Kristianstad. Däremot betalade 58
studenter – alla inom bilaterala avtal – studieavgift till ett utländskt lärosäte under
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sina studier i Sverige. Ojämförligt flest av dessa betalande studenter kom från
kinesiska universitet.
Högskolan har även redovisat en uppskattning att ytterligare 87 studenter har
betalat studieavgift i utlandet. Av dessa var 75 Erasmus+-studenter och 12 var
studenter inom bilaterala utbytesavtal. De två största studentgrupperna bland dem
som uppskattades ha betalat studieavgift i utlandet var studenter från tyska och
franska universitet, 16 respektive 13 studenter.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande utbytesstudenter från Kina,
mer än dubbelt så många som i den näst största studentgruppen, den från Tyskland.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Högskolan
Kristianstad 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HKR

145

106/35

Kina

42

10/4

Tyskland

16

15/2

Frankrike

13

7/0

Italien

9

7/0

Tjeckien

9

6/0

Turkiet

9

5/0

Källa: Högskolan Kristianstad enkätsvar till UKÄ 2015.

Högskolan i Skövde
I årsredovisningen för 2014 skriver Högskolan i Skövde att internationalisering är ett
prioriterat område för högskolan. Enligt utvecklingsplanen för 2012–2016 ska ett
internationellt perspektiv alltid finnas med i den utbildning som ges. Det anses
framför allt bidra till utbildningens kvalitet och en excellent lärmiljö. Under året har
riktlinjer utformats för att underlätta utlandsstudier inom olika utbildningar och arbete
pågår med en handlingsplan för internationalisering. För att synliggöra högskolans
internationaliseringsarbete har nio anställda bloggat om erfarenheter och reflexioner
från utbytesprogram och forskningsprojekt.
Antalet utresande studenter nästan fördubblades 2014 jämfört med året innan.
Högskolan skriver att ökningen speglar studenternas växande intresse för
utlandsstudier och att institutionerna har haft ett större fokus på internationalisering.
Flera av högskolans program har underlättat för sina studenter att resa ut. Antalet
inresande utbytesstudenter från högskolans partneruniversitet minskade något jämfört
med 2013, främst gällde det andelen från EU och EES.
Högskolan i Skövde skriver vidare att man inlett ett tvåårigt STINT-finansierat
projekt i syfte att utveckla samarbeten med lärosäten i flera utvalda afrikanska länder.
Samarbetena omfattar t.ex. bilaterala avtal, studentutbyten, fältstudiemöjligheter och
rekrytering av avgiftsskyldiga studenter. Ett liknande projekt för att etablera
samarbeten inom forskning och utbildning med universitetet i Kina har också startats.
Under året tecknades flera nya avtal med universitet i bl.a. Sydkorea, Nigeria, Ghana
och Kina. Högskolan har dessutom fortsatt sitt deltagande i det brasilianska
stipendieprogrammet Science without borders och i det nationella svenska
lärosätesprojektet Study Destination Sweden. 67
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Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan i Skövde har redovisat sammanlagt 117 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 68 aktiva avtal. Alla de
internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten.
Tabell. Högskolan i Skövde. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

21

14

7

Erasmus+

55

42

13

Erasmus Mundus

11

5

6

Nordplus

19

6

13

Ramavtal CREPUQ*

11

1

10

TOTALT

117

68

49

100 %

58 %

42 %

Andel

* Conference of Rectors and Principals of Quebec Universities.
Källa: Högskolan i Skövdes enkätsvar till UKÄ 2015.
Alla samarbetsavtal vid Högskolan i Halmstad var avtal om utbildning på
grundnivå. Drygt hälften av avtalen omfattade även utbildning på avancerad nivå.
Tabellen visar fördelningen av universitets 68 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Högskolan i Skövdes aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal på grundnivå
Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på avancerad
nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå

68

36

36

100 %

53 %

53 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolan i Skövdes enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan i Skövde samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 40 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(12), Spanien (7) och Frankrike (5). Samma fördelning gällde för avtalen om
utbildning på grundnivå. På avancerad nivå var avtal med universitet i Tyskland (7),
USA (4) samt Frankrike och Italien (3 avtal vardera) vanligast.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Högskolan i Skövde har inte redovisat några avtal om gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan i Skövde har redovisat sammanlagt 122 studenter som utbildade sig inom
de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Samtliga studenter läste inom utbytesavtal. Könsfördelningen var relativt jämn: 54
procent av studenterna var män och 46 procent var kvinnor.
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Sammanlagt 86 studenter läste utbildningar vid Högskolan i Skövde inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid högskolan.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan i Skövde 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till

betalande till
utländskt

högskolan

lärosäte

Bilateralt

26

21

14

12

0

0

Erasmus+

86

70

35

51

0

1

Erasmus Mundus

3

2

0

3

0

0

Nordplus

7

6

7

0

0

0

Ramavtal CREPUQ

0

0

0

0

0

0

122

99 %*

56

66

0

1

TOTALT

* På grund av avrundning blir det inte 100 procent.
Källa: Högskolan i Skövdes enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 122 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Högskolan i Skövde. Högskolan har lämnat uppgift
om att en inresande utbytesstudent, från Southhampton Solent University i
Storbritannien, har betalat studieavgift till ett utländskt lärosäte under sin studietid i
Sverige. Inom övriga avtal har högskolan uppgett att det inte går att ange, inte heller
uppskatta, antalet studenter som betalat studieavgift till ett utländskt lärosäte under
studietiden i Sverige, och har angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från Spanien,
ungefär dubbelt så många som i den näst största studentgruppen, den från Tyskland.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Högskolan i Skövde 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HS

122

68/49

Spanien

32

7/1

Tyskland

19

12/3

Mexiko

15

4/1

Kina

12

2/0

Frankrike

8

5/0

Källa: Högskolan i Skövdes enkätsvar till UKÄ 2015

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
I ett förtydligande till enkätuppgifterna beskriver Högskolan i Skövde de samarbeten
man har inom Erasmus Mundus Action 2, Nordplus och inom ramavtalet med
CREPUQ. Högskolan reflekterar utifrån sitt deltagande i Erasmus Mundus Action 2
att det är administrativt betungande och resurskrävande, samt inte står i paritet med
det fåtalet studenter som högskolan har tagit emot.

Angående det samarbetsavtal som Högskolan i Skövde har tecknat med
Conference of Rectors and Principals of Quebec Universities (CREPUQ) om
studentutbyte innebär det att högskolan har tillgång till studentutbyte med 11
lärosäten i Quebec, Kanada. Det finns inga fasta utbytesplatser till lärosätena som
ingår i samarbetet, utan studenterna får ansöka om en plats genom Bureau de
Cooperation Interuniversitaire (BCI), som administrerar utbytesplatserna.

Högskolan Väst
I årsredovisningen för 2014 skriver Högskolan Väst att den har en än så länge relativt
blygsam internationaliseringsverksamhet där volymen på studentutbyte och
rekrytering av internationella studenter är låg. Ambitionen är att
internationaliseringen vid högskolan ska utvecklas och växa, dels för att tydliggöra
internationaliseringen som en kvalitetsdimension och ett bärande perspektiv i
studenternas utbildning, dels för att utöka antalet ut- och inresande studenter. Under
2014 sattes ett strategiskt utvecklingsarbete igång som analyserade och diskuterade
vilka prioriteringar som bör göras i arbetet, som förberedelse inför ett policyarbete
under 2015.
Högskolan fortsatte under 2014 att bygga relationer med partneruniversitet i Kina
och Indien. Exempelvis fördjupades och breddades samarbetet med lärosäten i Indien,
främst inom ingenjörsvetenskap. Målet är att få till stånd ett double degree-program.
De flesta av de inresande utbytesstudenterna kom från Europa, men Kina var det enskilt
största sändarlandet. Antalet tredjelandsstudenter inom utbytesavtal ökade från 59 studenter
2013 till 75 studenter 2014. Under året tog Högskolan Väst emot den första studenten från
det brasilianska stipendieprogrammet Science without borders. Högskolan konstaterar att i
takt med att möjligheterna till utbyte utanför EU ökar, tack vare fler partneruniversitet, väljer
fler studenter detta som studiealternativ. 68

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Universitetet har redovisat sammanlagt 179 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 69 aktiva avtal och samtliga
avtal rörde studentutbyten.
Tabell. Högskolan Väst. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

50

15

35

Erasmus+

114

52

62

Linnaeus-Palme

2

2

0

Nordplus

13

0

13

TOTALT

179

69

110

100 %

39 %

61 %

Andel

Källa: Högskolan Västs enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Högskolan Väst var avtal om utbildning på
grundnivå. Tabellen visar fördelningen av lärosätets 69 aktiva avtal i tre kategorier.
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Tabell. Högskolan Västs aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

66

27

24

96 %

39 %

35 %

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolan Västs enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan Väst samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 22 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(12), Kina (10) och Italien (6). För utbildning på grundnivå var aktiva avtal med
universitet i samma tre länder vanligast och i samma ordning. På avancerad nivå var
aktiva avtal med Italien (6), Kina (4) och Frankrike (3) vanligast.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Högskolan Väst har inte redovisat några avtal för gemensamma utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan Väst har redovisat sammanlagt 204 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Alla läste
inom utbytesavtal. Könsfördelningen var jämn: 54 procent av studenterna var kvinnor
och 46 procent var män.
Sammanlagt 129 studenter läste utbildningar vid Högskolan Väst inom Erasmus+,
det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid högskolan. Fördelningen av
studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan Väst 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
högskolan

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

64

31 %

37

27

13

52

Erasmus+

129

63 %

64

65

0

19

Linnaeus-Palme

11

5%

9

2

0

3

Nordplus

0

0%

0

0

0

0

TOTALT

204

100 %

110

94

13

74

Källa: Högskolan Västs enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 204 studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade
13 studenter studieavgift till Högskolan Väst. Dessa studenter kom alla inom
bilaterala avtal med kinesiska universitet. Högskolan har därutöver redovisat att 74
studenter betalade studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Dessa studenter kom från åtta länder, de flesta från kinesiska (43) och turkiska (14)
universitet.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande utbytesstudenter från Kina,
följt av Tyskland och Turkiet.

Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Högskolan Väst 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HV

204

69/179

Kina

55

10/2

Tyskland

34

12/9

Turkiet

17

4/2

Frankrike

15

4/1

Italien

10

6/1

Källa: Högskolan Västs enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
I sitt enkätsvar skriver Högskolan Väst att samarbetsavtalen ska genomlysas och
kvalitetssäkras som en del av en ny policy för internationalisering som ska börja
implementeras 2016. Högskolan har arbetsintegrerat lärande som sin profil och den
fortsatta satsningen kommer att fokusera på utländska lärosäten med en liknande
profil.

Malmö högskola
Malmö högskola skriver i årsredovisningen för 2014 att satsningar på
internationalisering krävs för att högskolan ska kunna bli den globala förebild som
man vill vara. Som en del i detta fördjupades under 2014 relationerna med universitet
i Australien, Kina, Sydafrika och USA. Vidare stod Malmö högskola för första
gången värd för ett Study abroad-program, med studenter och lärare från ett
universitet i USA. Satsningar på denna typ av samarbeten kommer att fortsätta,
framför allt med amerikanska universitet.
Högskolan skriver vidare att de vetenskapliga och utbildningsmässiga aspekterna
ska stå i förgrunden för de internationella samarbetena både inom och utanför EU och
OECD. Målet är att ha samarbetspartner med god socioekonomisk och geografisk
spridning i samtliga världsdelar.
Vidare står i årsredovisningen att en del av målbilden i högskolans strategiska
plattform, Strategi 2020, är att samtliga studenter ska ha utvecklat en global
kompetens. Högskolan strävar efter att alla studenter ska ha möjlighet att tillbringa en
del av sin studietid utomlands. Som en del av internationalisering på hemmaplan
anges integration av internationella studenter i klassrummet och på campus. Under
2014 deltog 150 medarbetare i workshopserien Att undervisa på engelska. 69

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Malmö har redovisat sammanlagt 322 avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15 till UKÄ. Av dessa var 186 aktiva avtal.
Det stora flertalet internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Femtiofem av avtalen, fördelade på tre samarbeten, gällde gemensamma program
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inom Erasmus Mundus. Dessa avtal omfattade alla utbildning på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Utbytesavtalet ”Special arrangement” som högskolan redovisat är med Lycée des
métiers de l’Audiovisuel et du Design – Léonard de Vinci, i Frankrike och det saknas
information om vilken utbildningsnivå avtalet omfattar.
Tabell. Malmö högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

72

38

34

Erasmus+

165

76

89

Linnaeus-Palme

11

9

2

Nordplus

18

7

11

Special arrangement

1

1

0

Erasmus Mundus,

55

55

0

322

186

136

100 %

58 %

42 %

gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Malmö högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.
Drygt hälften av samarbetsavtalen vid Malmö högskola var avtal om utbildning på
avancerad nivå. Tabellen visar fördelningen av högskolans 186 aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. Malmö högskolas aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Antal aktiva avtal

177

114

106

Andel av aktiva avtal

95 %

61 %

57 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Malmö högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Malmö högskola samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 56 länder.
Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland (18) samt Australien,
Frankrike och Spanien (11 avtal vardera). För utbildning på grundnivå var aktiva
avtal med universitet i ungefär samma länder vanligast: Tyskland (15), Australien
(11) och Spanien (11). På avancerad nivå var aktiva avtal vanligast med universitet i
Tyskland (14), Australien (10), Georgien (9) och Vitryssland (9).
Högskolans gemensamma utbildningsprogram

Malmö högskola har redovisat sammanlagt 55 avtal för tre gemensamma program,
alla inom Erasmus Mundus: Ember, Eminence och Eminence II. Samtliga avtal var
aktiva 2014/15.

Studenter läste inom 15 av dessa avtal det aktuella läsåret. Hälften av studenterna,
11 av 20 studenter, läste inom Eminence, sex studenter läste inom Ember och 3
studenter inom Eminence II.
Ember är ett konsortium av lärosäten i Väst-, Central, och Östeuropa. Projektet
fokuserar på utbildning inom nationalekonomi, företagsekonomi, språk och sociologi
och stipendier delas ut för studier på alla tre utbildningsnivåerna. 70 Eminence är ett
partnerskap mellan universitet inom EU och i de östeuropeiska grannregionerna. 71
Mellan 150 och 175 stipendier delas ut för mobilitet inom respektive samarbete.

Studenterna och studieavgifterna
Malmö högskola har redovisat sammanlagt 427 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste 407 studenter inom utbytesavtal och 20 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Inom både utbytesavtalen och de gemensamma programmen var
kvinnorna i majoritet: sammantaget var 76 procent av studenterna kvinnor och 24
procent var män.
Sammanlagt 189 studenter läste utbildningar vid Malmö högskola inom bilaterala
avtal och 166 studenter inom Erasmus+. Fördelningen av studenter inom samarbetena
framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Malmö högskola 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
högskolan

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

189

44 %

154

35

0

–

Erasmus+

166

39 %

117

50

0

–

Linnaeus-Palme

27

6%

14

12

0

–

Nordplus

23

5%

19

4

0

–

Special arrangement

2

0%

1

1

0

–

Erasmus Mundus,

20

5%

18

2

0

–

427

100 %

323

104

0

Ingen uppgift

gemensamt program
TOTALT

Källa: Malmö högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 427 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Malmö högskola. Högskolan har inte lämnat någon
uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet samarbetsstudenter som
betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige, och har
angett skäl för detta.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande studenter från Australien, Tyskland och
Frankrike.

Embers webbplats, http://ember.us.es/content/project-overview
Eminence webbplats, http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php, och
Eminence II:s webbplats, http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/
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Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Malmö högskolas universitet 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid MAH

407

131/136

Australien

76

11/1

Tyskland

62

17/7

Frankrike

29

10/4

Finland

22

8/2

Kanada

18

6/3

Kina

18

2/2

Källa: Malmö högskolas universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Malmö högskola har i sitt enkätsvar problematiserat de uppgifter UKÄ har efterfrågat
och menar att insamlingen, med dess begränsningar, ger en sned bild av högskolans
inkommande mobilitet. Samarbetena och mobiliteten vid högskolan organiseras på
fler sätt än inom utbytesavtal och avtal om gemensamma program mellan lärosäten.
Till exempel har högskolan inte redovisat sina Memorandum of Understanding, men
väl samarbetena inom Nordplus och Linnaeus-Palme, som inte är regelrätta avtal
mellan två lärosäten. Dessutom har Malmö högskola endast redovisat de studenter
som läste vid högskolan inom en (”target group 1”) av tre målgrupper inom Erasmus
Mundus-projekten Ember, Eminence och Eminence II eftersom endast de studenterna
deltog i utbyten med partneruniversiteten och det finns s.k. learning agreement (ett
avtal).

Mälardalens högskola
Mälardalens högskola skriver i sin årsredovisning för 2014 att högskolans målbild för
2016 är att vara Sveriges ledande lärosäte för excellent samproduktion tillsammans
med aktörer såväl nationellt och internationellt. För att ytterligare stärka högskolans
strategiska arbete inom internationalisering tillsattes ett internationellt råd 2014. Dess
uppgift är rådgivande, att ge ledningsgruppen strategiska rekommendationer. Under
året har en ny, mer decentraliserad, organisation av den internationella verksamheten
implementerats och tydliggjorts. Under 2014 fortsatte även arbetet med att se över de
löpande samarbetsavtalen för att uppnå balans mellan in- och utresande
avtalsstudenter från länder utanför EU/EES. Mälardalens högskola skriver att man
strävar efter att erbjuda alla studenter möjlighet att läsa utomlands.
Under året avslutades ett STINT-projekt om samarbete med lärosäten i Indien,
vilket resulterat i olika aktiviteter och samarbeten, som även inkluderat
samproduktion mellan indiska studenter och svenska företag. Utbytesverksamheten
med Indien har omfattat bl.a. sjuksköterskeutbildning. Vidare gjordes under året en
utvärdering av två utbildningar som erbjudits inom utbildningssamarbetet med
Thailand. Den ena rörde den första studentgrupp som tagit en s.k. double degree, de
thailändska studenter som läst sjuksköterskeutbildning på kandidatnivå vid
Mälardalens högskola. Därutöver har högskolan fortsatt att delta i det brasilianska
samarbetsprogrammet Science without borders och bygger vidare på tidigare
etablerade samarbeten med brasilianska lärosäten. I årsredovisningen står även att
högskolan fortsätter att använda Erasmus+ för att stärka sina internationella

satsningar med inriktning på samproduktion. Förutom genom Erasmus+, tog
högskolan emot inresande studenter inom Linnaeus-Palme, ISEP, Nordplus och
bilaterala avtal. 72

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Mälardalens högskola har redovisat sammanlagt 144 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 141 aktiva avtal.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Sex av avtalen, fördelade på fem samarbeten, gällde gemensamma
program.
Tabell. Mälardalens högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

40

39

1

Erasmus+

98

96

2

Bilateralt,

3

3

0

3

3

0

144

141

3

100 %

98 %

2%

gemensamt program
Erasmus+,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Mälardalens högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.
För samarbetsavtalen vid Mälardalens högskola märks ingen tydlig betoning på
avtal på en viss utbildningsnivå, utan högskolan hade en hög andel avtal om
utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Tabellen visar fördelningen av
universitets 141 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Mälardalens högskolas aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal på grundnivå

Avtal på avancerad
nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå*

Antal aktiva avtal

126

100

85

Andel av aktiva avtal

89 %

71 %

60 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Mälardalens högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Mälardalens högskola samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 39 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(19), Spanien (12) och USA (7). För utbildning på grundnivå var avtal med
universitet i samma länder och i ungefär samma antal vanligast. För utbildning på
avancerad nivå var aktiva avtal med universitet i Tyskland (16), Spanien (10) och
Italien (7) vanligast, följt av Frankrike och Kroatien (6 vardera).
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Högskolans gemensamma utbildningsprogram

Mälardalens högskola har redovisat sammanlagt sex avtal för gemensamma program.
Samtliga avtal var aktiva 2014/15 och studenter läste vid högskolan inom fyra eller
fem av avtalen. Ett av samarbetena innehåller två avtal, som är samredovisade, och
det går därför inte att veta inom vilket av de två avtalen studenterna reste in. Avtalen
är fördelade på fem gemensamma program varav två omfattade utbildning på
grundnivå och tre utbildning på avancerad nivå.

Studenterna och studieavgifterna
Mälardalens högskola har redovisat sammanlagt 222 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Av dessa läste 185 studenter inom utbytesavtal och 37 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Bland studenterna som läste gemensamma program var
kvinnorna i majoritet, men sammantaget inom utbildningssamarbetena var
könsfördelningen jämn: 48 procent av studenterna var kvinnor och 52 procent var
män.
Sammanlagt 156 studenter läste utbildningar vid Mälardalens högskola inom
Erasmus+, det ojämförligt största samarbetsprogrammet vid högskolan. Fördelningen
av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Mälardalens högskola 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
högskolan

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

34

15 %

19

15

2

–

Erasmus+

151

68 %

58

93

0

–

Bilateralt,

32

14 %

29

3

0

30*

5

2%

1

4

0

–

222

99 %**

107

115

2

gemensamt program
Erasmus+,
gemensamt program
TOTALT

30 och
övriga ingen
uppgift

* Uppgift från ett av avtal, övriga ingen uppgift.
** På grund av avrundning blir det inte 100 procent.
Källa: Mälardalens högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 222 studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade
2 studenter studieavgift till Mälardalens högskola. De betalande studenterna läste
inom ett utbytesavtal med ett indiskt institut.
Av de studenter som läst inom de gemensamma programmen uppger universitetet
att 30 av 37 studenter har betalt en avgift till ett utländskt universitet under sin
studietid vid Mälardalens högskola. Dessa betalande studenter läste inom ett avtal om
gemensamt program med ett thailändskt universitet. För övriga avtal har Mälardalens
högskola inte angett något antal, och inte heller någon uppskattning av antalet,
studenter som betalat studieavgift utomlands under sina studier vid högskolan.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande utbytesstudenter från Tyskland och
Italien.

Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Mälardalens högskola 2014/15.

Land

Antal aktiva/passiva

Antal utbytesstudenter

utbytesavtal

Totalt vid MDH

185

135/3

Tyskland

29

16/0

Italien

24

6/0

Spanien

19

12/0

Nederländerna

17

6/0

Frankrike

12

6/0

Källa: Mälardalens högskolas universitets enkätsvar till UKÄ 2015.

Södertörns högskola
Södertörns högskola skriver i sin årsredovisning för 2014 att högskolan under året har
arbetat för att förbättra internationaliseringen på hemmaplan och öka studentutbytet
genom att fokusera på lärar- och personalutbytet. En av insatserna har varit att ta fram
nya rutiner.
I årsredovisningen står även att högskolan främst satsar på utbytesprogram med
partneruniversitet där det redan finns utbytesavtal. Antalet utbytesstudenter har legat
på ungefär samma nivå de senaste åren. Både inkommande och utresande studenter
väljer framför allt att läsa inom humaniora och samhällsvetenskap. Under 2014
förberedde högskolan en ansökan om en Erasmus Mundus Joint Master Degree inom
medie- och kommunikationsvetenskap samt utökade möjligheterna för samarbete med
utomeuropeiska länder genom Erasmus+. Högskolan hade även fyra Linnaeus-Palmeprojekt – i Jordanien, Sydafrika, Tanzania och Vietnam – under året. 73

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Södertörns högskola har redovisat sammanlagt 100 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 99 aktiva avtal.
Alla internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten.
Tabell. Södertörns högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

23

22

1

Erasmus+

73

73

0

ISEP

1

1

0

Linnaeus-Palme

3

3

0

100

99

1

100 %

99 %

1%

TOTALT
Andel

Källa: Södertörns högskola enkätsvar till UKÄ 2015.
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Majoriteten av samarbetsavtalen vid Södertörns högskola var avtal om utbildning
på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 99 aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. Södertörns högskolas aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

95

66

62

96 %

67 %

63 %

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Södertörns högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Södertörns högskola samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 36 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Tyskland
(10), Frankrike (8), Polen (7) och Spanien (7). För utbildning på grundnivå var aktiva
avtal vanligast med samma länder och med samma antal. På avancerad nivå var
samma tre länder i topp, men med något färre antal avtal.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Södertörns högskola har inte redovisat några gemensamma utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Södertörns högskola har redovisat sammanlagt 219 studenter som utbildade sig inom
de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Alla
läste inom utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet: 63 procent av studenterna var
kvinnor och 37 procent var män.
Sammanlagt 142 studenter läste utbildningar vid Södertörns högskola inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Södertörns högskola 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
högskolan

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

60

27 %

36

24

–

–

Erasmus+

142

65 %

92

50

–

–

ISEP

15

7%

10

5

–

–

Linnaeus-Palme

2

1%

0

2

–

–

219

100 %

138

81

Ingen uppgift

Ingen uppgift

TOTALT

Källa: Södertörns högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 219 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Södertörns högskola. Högskolan saknar uppgifter om,
och har inte lämnat någon uppskattning av, antalet studenter som betalade
studieavgift till ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.

Inom utbytesavtalen kom flest inresande utbytesstudenter från Sydkorea och
Frankrike.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Södertörns högskola 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid SH

219

22/1

Sydkorea

25

4/0

Frankrike

23

8/0

Spanien

20

7/0

Tyskland

19

10/0

USA

19

5/0

Källa: Södertörn högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Högskolan skriver i sin årsredovisning 2014 att avtalen med partneruniversitet följs
upp regelbundet, såväl årligen som när avtalsperioden löper mot sitt slut. Sådant som
följs upp är t.ex. balansen mellan in- och utresande studenter, den akademiska
kvaliteten, studenternas synpunkter på utbytesperioden och potentialen att utöka
samarbetet.

Konstfack
I årsredovisningen för 2014 skriver Konstfack att högskolan verkar ständigt i en
internationell kontext genom sina studenter, lärare och samarbeten. Ett arbete med en
ny policy för internationalisering har påbörjats. I förutsättningarna tas hänsyn till det
stora intresset som finns för lärosätets utbildningar från tredjelandsstudenter och de
höga studieavgifterna som gäller för dessa studenter. Konstfack skriver att lärosätet
därför behöver finna nya former för utbyten och samarbeten för att inte bli isolerat.
Som ett led i detta arbete gjorde representanter för Konstfack 2014 en resa till de
två partnerskolorna i Israel och Palestina. Under året besöktes även partnerskolor i
andra delar av världen, som Hong Kong, San Francisco, Milano, Glasgow och
Helsingfors/Esbo. Ett nytt avtal tecknades med ett australiskt lärosäte, dit många
studenter söker utbyte och ett befintligt avtal med ett amerikanskt lärosäte utökades
till att omfatta fyra utbildningsprogram.
Konstfack genomförde informationsaktiviteter för att öka intresset för studier
utomlands. Det bidrog till att fler studenter reste ut. År 2014 var antalet utresande
utbytesstudenter större än antalet inresande: 38 utresande utbytesstudenter jämfört
med 30 inresande. Utöver de större programmen, reste studenter ut t.ex. på
Erasmuspraktik och inom Anglo-Sweden Society (en inresande och en utresande
student).
Konstfack skriver att andelen utländska sökande till lärosätets masterprogram har
ökat successivt. År 2014 utgjorde de utländska studenterna 35 procent av de
registrerade studenterna på de nya masterprogrammen, att jämföra med 31 procent
2013 och 29 procent 2012. Majoriteten av dessa utländska studenter var
avgiftsbefriade genom att de läste inom ramen för ett utbytesprogram eller -avtal.
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Konstfack är en av medlemmarna i Study Destination Sweden, en arena för
samverkan mellan svenska lärosäten för att stärka Sveriges position som
studiedestination. 74

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Konstfack har redovisat sammanlagt 78 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 63 aktiva avtal.
Det stora flertalet internationella utbildningssamarbeten rörde studentutbyten. Två
av avtalen handlade om samarbeten om gemensamma program, med flera lärosäten
engagerade inom respektive avtal.
Tabell: Konstfack. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15 och som andel
av det totala antalet avtal.

Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

17

15

2

Erasmus+

48

37

11

Nordplus

11

9

2

MEDes,

1

1

0

1

1

0

78

63

15

100 %

81 %

19 %

gemensamt program
Nordplus,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Konstfacks enkätsvar till UKÄ 2015.
Flertalet samarbetsavtal vid Konstfack var avtal om utbildning på grundnivå. Tabellen
visar fördelningen av Konstfacks 63 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Konstfacks aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som andel av
det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

58

12

7

92 %

19 %

11 %

både grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Konstfacks enkätsvar till UKÄ 2015
Konstfack samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i sammanlagt
minst 27 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med lärosäten i Tyskland (9) och
USA (6). Fyra avtal vardera var tecknade med lärosäten i Danmark, Norge respektive
Nederländerna. På grundnivå var fördelningen liknande: avtal med lärosäten i
Tyskland (9), USA (6), Nederländerna och Norge (4 vardera) var vanligast. Även på
avancerad nivå var avtal med Tyskland (3) vanligast, följt av avtal (2 vardera) med
lärosäten i Danmark, Finland och Storbritannien.
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Högskolans gemensamma utbildningsprogram

Konstfack har redovisat två avtal om gemensamma program, vilka kan beskrivas som
två samarbeten mellan flera lärosäten. MEDes – Master of European design – är ett
programsamarbete mellan sju lärosäten, i lika många europeiska länder. 75 NoVA –
Master's Programme in Nordic Visual Studies and Art Education – är ett program
som ges inom ett samarbete mellan fyra nordiska lärosäten. 76 Studenter läste vid
Konstfack inom båda programmen 2014/15, men det går inte att identifiera i
redovisningen vilket av universiteten de kom från.

Studenterna och studieavgifterna
Konstfack har redovisat sammanlagt 39 studenter som utbildade sig inom de
internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15. Av dessa
läste 33 studenter inom utbytesavtal och 6 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Inom både utbytesavtalen och de gemensamma programmen var
kvinnorna i majoritet: sammantaget var 72 procent av studenterna kvinnor och 28
procent var män.
Sammanlagt 19 studenter läste utbildningar vid Konstfack inom Erasmus+, det
största programmet för studentutbyte vid lärosätet. Fördelningen av studenter inom
samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Konstfack 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till
universitetet

betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

8

21 %

5

3

0

3

Erasmus+

19

49 %

13

6

0

3

Linnaeus-Palme

0

0%

0

0

0

0

Nordplus

6

15 %

6

0

0

0

MEDes,

2

5%

0

2

0

–

4

10 %

4

0

0

–

39

100 %

28

11

0

6

gemensamt program
Nordplus, gemensamt
program
TOTALT

Källa: Konstfacks enkätsvar till UKÄ 2015
Inom utbytesavtalen kom flest inresande studenter från Tyskland och
Storbritannien.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Konstfack
2014/15.

Land

Antal inresande

Antal aktiva/passiva

utbytesstudenter

utbytesavtal

Hämtat från www.masterofeuropeandesign.com/ 2016-02-10.
Hämtat från
www.aalto.fi/sv/studies/education/programme/nordic_visual_studies_art_education_
master/ 2016-02-10.
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Totalt vid KF

33

61/15

Tyskland

5

9/2

Storbritannien

5

5/0

USA

3

6/0

Finland

2

3/1

Holland

2

4/0

Japan

2

3/0

Norge

2

4/1

Spanien

2

2/0

Källa: Konstfacks enkätsvar till UKÄ 2015.
Inga av de sammanlagt 39 studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade
någon studieavgift till Konstfack. Däremot betalade sex utbytesstudenter studieavgift
vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige. Det handlade om tre studenter
inom avtal med brittiska lärosäten och tre studenter inom avtal med amerikanska
lärosäten. För de studenter som läste inom gemensamma program har Konstfack
uppgett att inga studenter inom det nordiska samarbetet betalade studieavgift vid ett
utländskt lärosäte under studietiden i Sverige och att det inte går att uppskatta
förekomsten av studieavgifter inom det europeiska samarbetet.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
Konstfack skriver i sitt enkätsvar att man har erfarit svårigheter med mobilitet till
populära partneruniversitet som har studieavgifter, eftersom dessa ofta kräver balans
mellan in- och utresande studenter. I många fall har det lett till att avtalen har blivit
vilande tills balans har uppnåtts.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Konstfack skriver i sitt enkätsvar att befintliga avtal kontinuerligt ses över; gamla
läggs ner och nya tillkommer. Konstfack arbetar med att täcka in fler världsdelar och
samtliga utbildningsprogram.

Kungl. Konsthögskolan
I sin årsredovisning för 2014 skriver Kungl. Konsthögskolan att internationalisering
ingår i högskolans vision om dess framtid. Internationalisering är även en integrerad
del av utbildningen, med ett utpräglat internationellt perspektiv i utbildningens
innehåll i form av t.ex. studieresor och studentutbyten.
Huvuddelen av Kungl. Konsthögskolans partnerskolor återfinns i Europa. En
större geografisk spridning eftersträvas för att erbjuda en större kulturell mångfald.
Nya utbytessamarbeten planeras därför att inledas främst utanför Europa.
Under 2014 genomfördes utbildningsaktiviteter med internationella
samarbetspartners, som återfinns vid såväl andra lärosäten som utanför
högskolemiljön. Exempel på det förstnämnda är att högskolan tillsammans med
studenter och lärare från ett japanskt universitet genomförde en gemensam
workshopvecka i Stockholm. Exempel på det sistnämnda är att två studenter deltog i
en workshop vid Institute of Investigative Living i Mojaveöknen i Kalifornien och att
en masterstudent hade en två månaders s.k. residency i ett konstnärskollektiv i Berlin.

Kontakter har under 2014 tagits med en konstorganisation i Italien för att ge studenter
möjlighet att delta i deras sommarkurs.
Högskolan uttrycker vidare en förhoppning om att det under året avslutade
Linnaeus-Palme-utbytet med en kubansk konstinstitution ska kunna fortgå även utan
programfinansieringen, men skriver att utan det ekonomiska stödet blir det svårt för
kubanska studenter och lärare att komma till Stockholm.
Antalet inresande studenter var något högre 2014 än 2013: 23 studenter jämfört
med 20 studenter. Antalet utresande studenter var mindre än tidigare. 77

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Kungl. Konsthögskolan har redovisat sammanlagt 33 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 24 aktiva avtal.
Alla de internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten.
Tabell. Kungl. Konsthögskolan. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

2

2

0

Erasmus+

19

14

5

Linnaeus-Palme

1

1

0

Nordplus

11

7

4

TOTALT

33

24

9

100 %

73 %

27 %

Andel

Källa: Kungl. Konsthögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.
De flesta samarbetsavtalen vid Kungl. Konsthögskolan var avtal som omfattade
utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Tabellen visar fördelningen av
högskolans 24 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Kungl. Konsthögskolans aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

23

23

22

96 %

96 %

92 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Kungl. Konsthögskolans enkätsvar till UKÄ 2015
Kungl. Konsthögskolan samarbetade genom avtalen med högskolor och universitet i
19 länder, varav 16 inom EU och EES. Flest aktiva avtal, 3 vardera, var tecknade med
universitet i Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland. För avtal på grundnivå
och avancerad nivå gällde samma antal avtal med samma länder som på totalnivå.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

77

Årsredovisning 2014. Kungl. Konsthögskolan.
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Kungl. Konsthögskolan har inte redovisat några avtal om gemensamma
utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Kungl. Konsthögskolan har redovisat sammanlagt fem studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid högskolan under läsåret 2014/15.
Av dessa läste samtliga studenter inom utbytesavtal. Två av studenterna var kvinnor
och tre studenter var män.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Kungl. Konsthögskolan 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till

betalande till
utländskt

högskolan

lärosäte

Bilateralt

1

20 %

0

1

0

1

Erasmus+

2

40 %

1

1

0

0

Linnaeus-Palme

0

0%

0

0

0

0

Nordplus

2

40 %

1

1

0

0

TOTALT

5

100 %

2

3

0

1

Källa: Kungl. Konsthögskolan enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt fem studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Kungl. Konsthögskolan 2014/15. Högskolan har
lämnat uppgift om att en inresande utbytesstudent betalat studieavgift vid ett utländskt
lärosäte under sin studietid i Sverige. Studenten läste inom ett bilateralt avtal med ett
japanskt lärosäte.
Bland utbytesstudenterna som läste vid Kungl. Konsthögskolan var inget land
dominerande.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Kungl. Konsthögskolan 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt KKH

5

24/9

Finland

1

1/0

Japan

1

1/0

Norge

1

3/0

Spanien

1

2/0

Storbritannien

1

3/0

Källa: Kungl. Konsthögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Kungl. Musikhögskolan) skriver i sin
årsredovisning att arbetet med att vidareutveckla och fördjupa
internationaliseringsarbetet fortsatte 2014 och att ambitionsnivån var hög. Högskolan
är medlem i och bidrar aktivt i flera internationella musikorganisationer och nätverk
inom högre utbildning.
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Högskolan har som mål att etablera nya samarbeten och rutiner för att långsiktigt
stärka utländska studenters möjligheter att studera vid lärosätet. Under året lyfte
Utbildnings- och forskningsnämnden frågan om hur högskolan kan bli ännu mer
attraktiv för utländska studenter och initierade en genomlysning av utbildningsutbudet
i syfte att bl.a. stärka förutsättningarna för studentmobiliteten. Med anledning av att
Erasmus Lifelong Learning-programmet avslutats och Erasmus+ startat har lärosätet
under 2014 tecknat ett antal nya avtal samt arbetat med att införa nya rutiner för
studentmobiliteten. Högskolan redovisar fler inresande än utresande utbytesstudenter
de senaste tre åren. 78

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Kungl. Musikhögskolan har redovisat sammanlagt 83 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 70 aktiva avtal.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Sammanlagt 11 avtal, fördelade på 4 samarbeten, gällde dock
gemensamma program. Av dessa var en majoritet tecknade med lärosäten i de
nordiska länderna.
Tabell. Kungl. Musikhögskolan. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

1

1

0

Erasmus+

62

49

13

Nordplus

8

8

0

Linnaeus-Palme

1

1

0

Joint Master

8

8

0

3

3

0

83

70

13

100 %

84 %

16 %

Programme,
gemensamt program
Nordic Master,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Kungl. Musikhögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.
Alla samarbetsavtal vid Kungl. Musikhögskolan var avtal om utbildning på
avancerad nivå. En majoritet av avtalen omfattade även utbildning på grundnivå.
Tabellen visar fördelningen av universitets 70 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Kungl. Musikhögskolans aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

59

70

59

84 %

100 %

84 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.

78

Avtal på både

Avtal utbildning på

Årsredovisning 2014. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

grundnivå och
avancerad nivå*

Källa: Kungl. Musikhögskolans enkätsvar till UKÄ 2015
Kungl. Musikhögskolan samarbetade genom avtalen med universitet och
högskolor i sammanlagt 22 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i
Tyskland (13), Italien (7) och Norge (6). Samma länder var de vanligaste
samarbetsländerna även för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå.
Högskolans gemensamma utbildningsprogram

Kungl. Musikhögskolan har redovisat sammanlagt 11 avtal för gemensamma
program, alla aktiva avtal 2014/15. Avtalen gällde fyra gemensamma masterprogram.
Studenter läste vid Kungl. Musikhögskolan inom två av dessa program 2014/15. De
fyra gemensamma programmen var i jazz (3 studenter); ”Contemporary performance
and composition” (6 studenter); ”New audiences and innovative practise” och
folkmusik.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Kungl. Musikhögskolan har redovisat sammanlagt 45 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Av dessa läste 36 studenter inom utbytesavtal och 9 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram.
Kungl. Musikhögskolan har lämnat ett klargörande angående studentantalet. De 9
studenter som redovisats inom gemensamma program ingår även bland de studenter
som redovisats inom utbytesavtalen Erasmus+ och Nordplus pga. att studenterna
registreras i olika system. Detta innebär att studenterna inom de gemensamma
program har räknats två gånger och att antalet studenter som läser inom
utbildningssamarbetena egentligen är sammanlagt 36. I de uppdelade uppgifterna i
lärosätesbeskrivningen ingår de dubbelräknade studenterna.
Ungefär lika många kvinnor som män läste inom samarbetena: 50 procent av
studenterna var kvinnor och 50 procent var män.
Sammanlagt 27 studenter var registrerade på utbildningar vid Kungl.
Musikhögskolan inom Erasmus+, det ojämförligt största programmet för
studentutbyte vid högskolan. Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av
tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Kungl. Musikhögskolan 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

studenter

studenter

kvinnor

Antal
Antal män

betalande till
högskolan

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Bilateralt

1

2%

0

1

0

1

Erasmus+

27

60 %

14

13

0

–

Linnaeus-Palme

0

0%

0

0

0

–

Nordplus

8

18 %

4

4

0

–

9

20 %

5

4

0

–

0

0%

0

0

0

–

Joint Master
Programme,
gemensamt program
Nordic Master,
gemensamt program
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TOTALT

45*

100 %

23

22

1, för övrigt

0

ingen uppgift

* I summan ingår 9 studenter som har dubbelräknats.
Källa: Kungl. Musikhögskolans enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 36 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Kungl. Musikhögskolan. En student betalade
studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige (se förtydligande
under rubriken Klargörande nedan).
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från Tyskland, fler
än dubbelt så många som från den näst största studentgruppen, den från Estland.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Kungl. Musikhögskolan 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid KMH

36

650/501

Tyskland

11

12/2

Estland

5

2/0

Danmark

3

3/2

Norge

3

5/0

Källa: Kungl. Musikhögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
Kungl. Musikhögskolan har lämnat ett förtydligande angående studenter som betalade
studieavgift till ett utländskt universitet under studietiden i Sverige. Högskolan
skriver: ”När det gäller studenter som betalade studieavgifter på hemmaplan under sin
vistelse vid KMH finns det bara ett känt fall – University of Northern Texas i USA.
Det finns ingen information från de andra lärosätena. Notera dock, att deltagande
studenter inom Erasmus+, Nordplus och Linnaeus-Palme, är avgiftsbefriade enligt
riktlinjerna på utbytesprogrammen.”

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Kungl. Musikhögskolan skriver i sitt enkätsvar att Erasmus+-avtal om mobilitet med
europeiska lärosäten tecknas utifrån vägledande prioriteringar som finns i fastställda
riktlinjer. Enligt riktlinjerna bör avtalen tecknas med lärosäten som är medlemmar i
AEC (Europeiskt nätverk för musikkonservatorier, -akademier och -högskolor) och
bedriver aktiv utbytesverksamhet med Kungl. Musikhögskolan eller anses vara
strategiskt viktiga. Student- och lärarmobilitet med lärosäten i Norden och de baltiska
länderna bygger på samarbete inom nätverk som ingår i Nordplus.

Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola inrättades den 1 januari 2014 genom ett
samgående av Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms
dramatiska högskola. I sin årsredovisning skriver högskolan att en omfattande
kartläggning av de tre högskolornas pågående internationella arbete gjordes under
detta första år, parallellt med att en rapport arbetades fram om hur

internationaliseringsarbetet skulle kunna bedrivas. Arbetet lade grunden till en
gemensam policy samt en strategi- och handlingsplan. Det står även att
internationaliseringsarbetet är en viktig del i den övergripande strategiska planen som
började tas fram 2014. Att internationaliseringsarbetet ska stärka verksamheten är det
övergripande målet. För att lägga grunden till ett systematiskt
internationaliseringsarbete dokumenteras och utvärderas de internationella
samarbetena och kontakterna.
Högskolan konstaterar vidare i årsredovisningen att internationella erfarenheter,
inslag, samarbeten och utbyten höjer kvaliteten avsevärt inom utbildningsområdet.
Årsredovisningen ger flera exempel på samarbeten inom respektive högskola.
Samarbeten pågår inom de stora finansieringsprogrammen, men alla aktörer inom
scenkonstnärlig utbildning uppfyller inte kraven för samverkan inom t.ex. Erasmus+.
Samarbeten har ändå etablerats med dem, utifrån en ömsesidig vilja att mötas och
utbyta erfarenheter och kunskaper. Under året prioriterade Dans- och cirkushögskolan
nya samarbeten utanför Europa, som i Mocambique, Palestina och Libanon.
Operahögskolan har ett samarbete med ett sydafrikanskt universitet där bl.a.
studentutbyte ingår, och etablerade ett nytt i Georgien. Inom Stockholms dramatiska
högskolas fleråriga samarbeten med en teaterskola i Brasilien, och med finansiering
från STINT och Linnaeus-Palme, kunde studenter, doktorander och lärare från
respektive utbildning delta i undervisning hos varandra. Högskolan deltar aktivt i
flera internationella nätverk, inklusive nordiska och nordisk-baltiska.
I årsredovisningen beskriver högskolan även problematiken och konsekvenserna
av att Universitets- och högskolerådet, UHR, tilldelat den nya högskolan medel
motsvarande ett stipendium istället för ett per högskola.
Stockholms konstnärliga högskola tog under 2014 emot 21 samarbetsstudenter,
som deltog i hela kurser eller i delmoment som ingick i kurser vid deras
hemuniversitet. Ungefär hälften så många studenter reste ut. 79

Avtalen om internationella utbildningssamarbetena
Stockholms konstnärliga högskola har redovisat sammanlagt 31 avtal om
internationella utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 21 aktiva avtal.
Alla de internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten.
Inom programmet Erasmus+ strategiska partnerskap inom högre utbildning
samarbetade Stockholms konstnärliga högskola i ett projekt med tre lärosäten, varav
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) var ett. Bland annat gavs en nyutvecklad
tvärdisciplinär fristående kurs inom ramen för projektet. 80
Tabell. Stockholms konstnärliga högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Erasmus+

28

18

10

Linnaeus-Palme

1

1

0

Nordplus

2

2

0

TOTALT

31

21

10

100 %

68 %

32 %

Andel

Källa: Stockholms konstnärliga högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.

79
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Årsredovisning 2014. Stockholms konstnärliga högskola.
Årsredovisning 2014. Stockholms konstnärliga högskola.
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En majoritet av samarbetsavtalen vid Stockholms konstnärliga högskola var avtal
om utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av universitetets 21 aktiva
avtal i tre kategorier.
Tabell. Stockholms konstnärliga högskolas aktiva samarbetsavtal redovisade per
utbildningsnivå och som andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

18

3

0

86 %

14 %

0

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Stockholms konstnärliga högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Stockholms konstnärliga högskola samarbetade genom avtalen med universitet och
högskolor i sammanlagt 15 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i
Finland (4) och näst vanligast var avtal med universitet i Storbritannien (2). Även för
utbildning på grundnivå var avtal med universitet i Finland och Storbritannien
vanligast. På avancerad nivå fanns tre aktiva avtal, som rörde samma samarbete. Det
omfattade ett portugisiskt, ett brittiskt och ett svenskt lärosäte.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Stockholms konstnärliga högskola har inte redovisat några avtal om gemensamma
program.

Studenterna och studieavgifterna
Stockholms konstnärliga högskola har redovisat sammanlagt 36 studenter som
utbildade sig vid lärosätet inom de internationella utbildningssamarbetena under
läsåret 2014/15. Alla studenter läste inom utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet: 78
procent av studenterna var kvinnor och 22 procent var män.
Sammanlagt 24 studenter läste utbildningar vid Stockholms konstnärliga högskola
inom Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Stockholms konstnärliga högskola 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal
betalande till
högskolan

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

Erasmus+

24

67 %

20

4

0

2

Linnaeus-Palme

2

6%

2

0

0

0

Nordplus

10

28 %

6

4

0

0

TOTALT

36

100 %

28

8

0

2

Källa: Stockholms konstnärliga högskolas enkätsvar till UKÄ 2015 och uppföljande
telefonsamtal.
Ingen av de sammanlagt 36 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Stockholms konstnärliga högskola. Högskolan har

redovisat två inresande utbytesstudenter som betalade studieavgift vid ett utländskt
lärosäte under sin studietid i Sverige. De deltog i Erasmus+-utbyten och kom från
Storbritannien respektive Österrike.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande utbytesstudenter från Finland och
Storbritannien.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Stockholms konstnärliga högskola 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid SKH

36

21/10

Finland

14

4/1

Storbritannien

5

3/0

Portugal

4

2/1

Källa: Stockholms konstnärliga högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.

Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola (Chalmers) är en stiftelsehögskola, och en enskild
utbildningsanordnare som staten har avtal med om viss utbildning.
I årsredovisningen för 2014 skriver Chalmers att lärosätets internationella närvaro
bygger på aktivt samarbete genom student- och lärarutbyten. Fortfarande är Chalmers
närvaro störst i Europa, men samarbetena i Sydostasien har ökat mest. Ett virtuellt
internationellt kontor inrättades 2014, som ett resultat av lärosätets höjda ambitioner
på det internationella området.
Chalmers skriver även att man har arbetat aktivt med utbytesavtal och
kontinuerligt gör en översyn av avtalen för att behålla dem som är mest attraktiva för
lärosätet och som ger balans mellan in- och utresande studenter. Inom avtal med
lärosäten utanför EU/EES har Chalmers totalt sett fler utresande studenter än
inresande. Olika aktiviteter har genomförts för att öka antalet utresande studenter.
I årsredovisningen står även att Chalmers har fortsatt att delta i det brasilianska
stipendieprogrammet Science without borders. Hösten 2014 kom åtta brasilianska
studenter, som läste speciella kurspaket i två terminer. 81

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Chalmers har redovisat sammanlagt 299 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 254 aktiva avtal.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Sammanlagt 12 avtal, fördelade på lika många samarbeten, gällde
dock gemensamma utbildningsprogram.
Tabell. Chalmers. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

42

35

7

Erasmus+

212

178

34

Hållbarhetsredovisning, årsberättelse, årsredovisning 2014. Chalmers tekniska
högskola.
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IDEA League

3

3

0

Linnaeus-Palme

4

4

0

Nordtek

16

14

2

UNITECH

10

8

2

Bilateralt,

3

3

0

3

3

0

5

5

0

1

1

0

299

254

45

100 %

85 %

15 %

gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
Nordic Five Tech,
gemensamt program
Science without
borders,
gemensamt program
TOTALT
Andel

Källa: Chalmers enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Chalmers var avtal om utbildning på
avancerad nivå. Tabellen visar fördelningen av högskolans 254 aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. Chalmers aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som andel av
det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå*

8

240

6

3%

94 %

2%

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Chalmers enkätsvar till UKÄ 2015
Chalmers samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 41 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i Frankrike
(64), Tyskland (39) och Italien (19). För utbildning på grundnivå hade Chalmers
sammanlagt 8 aktiva avtal varav 2 avtal vardera med universitet i Norge,
Storbritannien och USA samt 1 avtal vardera med ett danskt och ett polskt universitet.
På avancerad nivå hade Chalmers flest aktiva avtal med universitet i Frankrike (49),
Tyskland (32) och Italien (17).
Chalmers gemensamma utbildningsprogram

Chalmers har redovisat sammanlagt 12 avtal för gemensamma program, alla aktiva
avtal 2014/15. Avtalen gällde 12 gemensamma program – 11 s.k. dubbelmasterprogram och 1 stipendiesamarbete med Brasilien, Science without borders – inom ett
brett urval av områden. Dubbelmaster-programmen genomfördes inom Erasmus
Mundus respektive Nordic 5 Tech samt inom bilaterala samarbeten. Studenter läste
vid Chalmers inom alla utom ett av avtalen 2014/15.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Chalmers har redovisat sammanlagt 603 studenter som utbildade sig vid lärosätet
inom de internationella utbildningssamarbetena under läsåret 2014/15. Av dessa läste
544 studenter inom utbytesavtal och 59 studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Inom både utbytesavtalen och de gemensamma programmen var
männen i majoritet: sammantaget inom utbildningssamarbetena var 64 procent av
studenterna män och 36 procent kvinnor.
Sammanlagt 433 studenter läste utbildningar vid Chalmers inom Erasmus+, det
ojämförligt största programmet för studentutbyte vid lärosätet. Fördelningen av
studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Chalmers 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

75

12 %

28

47

Erasmus+

Antal
betalande till
universitetet

Antal
betalande till
utländskt
lärosäte

0

–

433

72 %

151

282

0

–

IDEA League

3

1%

1

2

0

–

Linnaeus-Palme

6

1%

4

2

0

–

Nordtek

16

3%

7

9

0

–

UNITECH

11

2%

5

6

0

–

Bilateralt,

13

2%

3

10

0

–

29

5%

10

19

22

–

9

1%

5

4

4

–

8

1%

2

6

8

–

603

100 %

216

387

34

Ingen uppgift

gemensamt program
Erasmus Mundus,
gemensamt program
Nordic Five Tech,
gemensamt program
Science without
borders,
gemensamt program
TOTALT

Källa: Chalmers enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 603 studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade
34 studieavgift till Chalmers. Alla dessa betalande studenter läste inom gemensamma
program: 22 av studenterna inom Erasmus Mundus-program, 4 studenter inom Nordic
5 Tech och 8 studenter inom Science without borders. Alla studenter inom Science
without borders betalade avgift. Chalmers har inte lämnat någon uppgift om, inte
heller någon uppskattning av, antalet samarbetsstudenter som betalat studieavgift till
ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest samarbetsstudenter från Frankrike och
Tyskland, mer än dubbelt så många som i nästa stora studentgrupper, den från Italien
och den från Spanien.
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Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Chalmers
2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid CTH

544

242/45

Frankrike

107

49/15

Tyskland

103

31/7

Italien

40

17/2

Spanien

40

15/2

Storbritannien

26

13/3

Nederländerna

25

8/0

Källa: Chalmers enkätsvar till UKÄ 2015.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Chalmers skriver i sitt enkätsvar att utbildningssamarbetena har blivit värdefulla för
att uppnå en bred multikulturell miljö vid lärosätet, vilket fanns innan
studieavgifterna infördes.
Chalmers framför att internationella utbildningssamarbeten, som omfattar
studentutbyten via bilaterala avtal och inkluderar examina som double degree,
fungerar bra. Dessa samarbeten kan vara med enskilda partneruniversitet eller inom
allianser (Nordic 5 Tech) och nätverk (Nordtek). Vidare skriver lärosätet att Erasmusstipendier är värdefulla för att öka mobiliteten bland Chalmers studenter.
Chalmers ser en utveckling där komplexiteten ökar i nya samarbeten (t.ex. KIC 82)
och möjligheter saknas att bygga på existerande verksamhet för att få medel. Det kan
krävas uppbyggnad av helt nya program, ackreditering med fasta inslag eller
uppbyggnad av sommarskolor för att åstadkomma mobilitet inom de nya
samarbetena. Chalmers menar att den utvecklingen driver administration och att detta
i värsta fall riskerar att minska mobiliteten: ”Sommarskola för 10 st. med
högnivåprofil eller kunna skicka ut 40 st. på ordinarie studier en termin…”.

Högskolan i Jönköping
Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola, och en enskild utbildningsanordnare
som staten har avtal med om viss utbildning.
I sin årsredovisning för 2014 skriver Högskolan i Jönköping att ett av de
prioriterade målen i högskolans strategi för 2013–2016 är att öka den internationella
utbildningen. Flera strategiska satsningar och aktiviteter gjordes 2014 för att öka de
internationella inslagen i utbildningarna, t.ex. att utveckla utbildningar på engelska.
Högskolan har under året arbetat för att öka det internationella studentutbytet, och
antalet utresande studenter inom utbytesprogrammen har ökat. Däremot var antalet
inresande studenter inom utbytesprogrammen något färre 2014 jämfört med 2013. Av
de inresande studenterna i utbytesprogram var ungefär hälften vardera från EU/EES
och från tredjeland. Vidare skriver högskolan att vid Internationella

82
KICs – Knowledge and Innovation Communities – inom EIT. Läs mer:
http://eit.europa.eu/activities/innovation-communities/what-makes-kic-kic (hämtad
2016-01-18)

Handelshögskolan läser ca 90 procent av studenterna på grundnivå minst en termin i
ett annat land. 83

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan har redovisat sammanlagt 409 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 320 aktiva avtal.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Sex avtal gällde gemensamma program, inom sammanlagt fyra
samarbeten.
Tabell. Högskolan i Jönköping. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Atlantis

4

3

1

Bilateralt

176

148

28

Erasmus+

204

156

48

1

1

0

Linnaeus-Palme

7

4

3

Nordplus

11

2

9

Nordic Master

3

3

0

3

3

0

IS:Link

Programme,
gemensamt program
Dual degree,
gemensamt program
TOTALT
Andel

409

320

89

100 %

78 %

22 %

Källa: Högskolans i Jönköping enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Högskolan i Jönköping var avtal om
utbildning på grundnivå. Tabellen visar fördelningen av högskolans 320 aktiva avtal i
tre kategorier.
Tabell. Högskolans i Jönköping aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

Avtal på både
grundnivå och
avancerad nivå*

Antal aktiva avtal

305

145

130

Andel av aktiva avtal

95 %

45 %

40 %

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Högskolans i Jönköping enkätsvar till UKÄ 2015
Högskolan i Jönköping samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor
i sammanlagt 54 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med lärosäten i USA (42) och
Tyskland (29). Tredje vanligast var avtal med lärosäten i Australien (24). För
utbildning på grundnivå var aktiva avtal i samma länder vanligast och i samma

83

Årsredovisning 2014. Högskolan i Jönköping.
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ordning, dock något enstaka lägre antal avtal än på totalnivån. Flest aktiva avtal på
avancerad nivå var tecknade med lärosäten i Tyskland (15), Frankrike (14), USA (11)
och Australien (10).
Högskolans gemensamma utbildningsprogram

Högskolan i Jönköping har redovisat sammanlagt sex avtal för gemensamma
program, samtliga aktiva 2014/15. Avtalen gällde ett Nordic Master Programme i
gerontologi och tre samarbeten om s.k. dual degrees. Studenter läste vid Högskolan i
Jönköping 2014/15 inom samtliga dual degree-avtal. Uppgift saknas om fördelningen
mellan avtalen av de studenterna som läste inom det nordiska masterprogrammet.
Detta program erbjöds vid Hälsohögskolan. De tre dual degree-avtalen fanns vid
Internationella handelshögskolan.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Högskolan i Jönköping har redovisat sammanlagt 584 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Av dessa läste 552 studenter inom utbytesavtal – varav 18 studenter redovisats inom
passiva avtal – och 32 studenter läste inom gemensamma utbildningsprogram.
Könsfördelningen bland studenterna var relativt jämn: 56 procent av studenterna var
kvinnor och 44 procent var män.
Sammanlagt 274 studenter läste utbildningar vid Högskolan i Jönköping inom
Erasmus+ och nästan lika många studenter läste inom bilaterala avtal. Fördelningen
av studenterna inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Högskolan i Jönköping 2014/15.

Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Atlantis

0

0%

0

0

0

–

Bilateralt

255

44 %

140

115

0

–

Erasmus+

274

47 %

160

114

0

–

IS:Link

1

0%

1

0

0

–

Linnaeus-Palme

16

3%

13

3

0

–

Nordplus

6

1%

6

0

0

–

Nordic Master

6

1%

5

1

0

–

26

4%

11

15

20

–

584

100 %

336

248

20

Ingen uppgift

Typ av samarbete

betalande till
högskolan

betalande till
utländskt
lärosäte

Programme,
gemensamt program
Dual degree,
gemensamt program
TOTALT

Källa: Högskolans i Jönköping enkätsvar till UKÄ 2015
Av de sammanlagt 584 studenterna som läste inom utbildningssamarbetena
betalade 20 studenter studieavgift till Högskolan i Jönköping. Dessa studenter läste
utbildning inom två dual degree-avtal, med lärosäten i Mexiko respektive Ryssland.

Högskolan har uppskattat att 85 inresande utbytesstudenter betalade studieavgift
vid ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige 2014/15. Flertalet av dessa, 76
studenter, kom inom bilaterala avtal med universitet i Kanada (24), USA (20),
Australien (11) och Mexiko (10). Högskolan uppskattar även att åtta Erasmus+studenter från italienska universitet betalade studieavgift utomlands under sin
studietid i Jönköping.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från lärosäten i
Tyskland, följt av Kina och Frankrike.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Högskolan i Jönköping 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HJ

552

314/89

Tyskland

56

29/3

Kina

44

12/1

Frankrike

41

20/0

USA

36

42/15

Australien

34

24/2

Källa: Högskolans i Jönköping enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
Högskolan i Jönköping har skrivit i sitt enkätsvar att högskolan inte tar ut några
studieavgifter av utbytesstudenter utan alla samarbeten grundar sig på avtal där en
student betalar eventuell studieavgift vid hemlärosätet. Ett skäl som högskolan anger
för att fokusera på bilaterala avtal utan avgifter är en önskan att en stor majoritet av
lärosätets studenter ska delta i utbyten.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Högskolan i Jönköping har lämnat ett svar på UKÄ:s enkät där de fyra
fackhögskolorna inom högskolan har redovisat sina uppgifter och svar på frågorna var
för sig, utifrån sin respektive verksamhet.
Högskolan i Jönköping skriver i anslutning till sitt enkätsvar att Internationella
Handelshögskolan nyligen gjorde en stor genomgång av alla samarbetsavtal och
avslutade passiva avtal. Av det skälet har den endast redovisat aktiva avtal till
kartläggningen.

Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm (Handelshögskolan) är en enskild
utbildningsanordnare och lämnar därför inte en årsredovisning om sin
utbildningsverksamhet på samma sätt som statliga universitet och högskolor.
I sin årsberättelse för 2014 skriver Handelshögskolan att universitetet har som mål
att 50 procent av studenterna ska vara internationella för en optimal inlärningsmiljö.
Man arbetar långsiktigt för en ännu tydligare internationell prägel. Målet är att utöka
samarbetet med internationella samarbetspartners och partneruniversitet.
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Under 2014 fortsatte arbetet med att bygga upp ett s.k. International advisory
council, vars roll är att stärka högskolans övergripande internationella fokus och dess
internationella strategiska partnerskap. 84

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Handelshögskolan har redovisat sammanlagt 71 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Alla avtalen var aktiva.
Det stora flertalet av de internationella utbildningssamarbetena rörde
studentutbyten. Två avtal gällde gemensamma program.
Tabell. Handelshögskolan. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

45

45

0

Erasmus+

20

20

0

Nordplus

4

4

0

Bilateralt, gemensamt

2

2

0

71

71

0

100 %

100 %

0%

program
TOTALT
Andel

Källa: Handelshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.
En majoritet av samarbetsavtalen vid Handelshögskolan var avtal om utbildning
på avancerad nivå. Tabellen visar fördelningen av universitets 71 aktiva avtal i tre
kategorier.
Tabell. Handelshögskolans aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och som
andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

27

67

21

38 %

94 %

30 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Handelshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015
Handelshögskolan samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt 33 länder. Sammanlagt var flest aktiva avtal tecknade med universitet i
USA (13) och näst vanligast var avtal med franska och kanadensiska universitet (4
vardera).
För utbildning på grundnivå var aktiva avtal med universitet i Kanada (3)
vanligast. Två avtal vardera var tecknade med lärosäten i sex länder: Australien,
Frankrike, Kina, Mexiko, Singapore och Thailand. På avancerad nivå var avtal med
lärosäten i USA vanligast (12), därefter Frankrike (4). Tre avtal vardera var tecknade
med universitet i delvis samma länder som för utbildning på grundnivå: Australien,
Indien, Japan, Kina, Storbritannien och Tyskland.

84

Handelshögskolan i Stockholm. Årsberättelse 2014.

Handelshögskolans gemensamma utbildningsprogram

Handelshögskolan har redovisat två avtal om gemensamma program, båda aktiva
2014/15. Avtalen gällde double degree-program i form av masterprogram inom
”finance” respektive ”economics”. Studenter läste vid Handelshögskolan inom båda
programmen 2014/15.
En fördjupad beskrivning av de gemensamma programmen finns i kapitlet
Kartläggningen av de internationella utbildningssamarbetena.

Studenterna och studieavgifterna
Handelshögskolan har redovisat sammanlagt 178 studenter som utbildade sig vid
lärosätet inom de internationella utbildningssamarbetena under läsåret 2014/15. Av
dessa läste 175 studenter inom utbytesavtal och tre studenter inom gemensamma
utbildningsprogram. Inom både utbytesavtalen och de gemensamma programmen var
männen i majoritet: var 61 procent av studenterna män och 39 procent var kvinnor.
Sammanlagt 93 studenter läste utbildningar vid Handelshögskolan inom bilaterala
avtal, den vanligaste typen av avtal för studentutbyte vid högskolan. Fördelningen av
studenterna inom samarbetena framgår av tabellen nedan.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Handelshögskolan 2014/15.
Antal

Antal

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Bilateralt

93

52 %

37

56

0

–

Erasmus+

73

41 %

28

45

0

–

Nordplus

9

5%

5

4

0

–

Bilateralt,

3

2%

0

3

0

–

178

100 %

70

108

0

Ingen uppgift

Typ av samarbete

betalande till

betalande till

utländskt

lärosätet

lärosäte

gemensamt program
TOTALT

Källa: Handelshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 178 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Handelshögskolan. Lärosätet har inte lämnat någon
uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet inresande utbytesstudenter och
programstudenter som betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin
studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom ojämförligt flest inresande studenter från Frankrike,
nästan dubbelt så många som i de näst största studentgrupperna, den från Italien
respektive Kina.
Tabell. Uppgifter om länder med flest utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Handelshögskolan 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid HHS

175

69/0

Frankrike

22

4/0

Italien

12

1/0

Kina

12

3/0
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Australien

11

3/0

Källa: Handelshögskolans enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
Handelshögskolan skriver i sitt enkätsvar att man inte har utbytesavtal med andra
utländska lärosäten som inbegriper avgiftsbelagda studier. Allt utbyte sker
kostnadsfritt. Högskolan har samarbete med andra europeiska lärosäten inom double
degree-program där studier är avgiftsfria i enlighet med EU-regler.

Beckmans Designhögskola
Beckmans Designhögskola (Beckmans) är en enskild utbildningsanordnare och
lämnar därför inte en årsredovisning om sin utbildningsverksamhet på samma sätt
som statliga universitet och högskolor. I sitt enkätsvar till UKÄ skriver Beckmans att
man är en liten designhögskola, vilket gör det oerhört kostsamt att ingå i t.ex.
Erasmus+. Istället har designhögskolan utbyten på initiativ av studenterna och utan att
avtal slutits mellan högskolorna.
Under 2014–2015 hade Beckmans projektmedel inom Linnaeus-Palme, vilket
högskolan skriver kan leda till att avtal skrivs om studentutbyte med en annan
högskola.
All undervisning på Beckmans sker på svenska. 85

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Beckmans har redovisat två avtal om internationella utbildningssamarbeten under
2014/15 till UKÄ. Det ena avtalet var aktivt, det andra passivt.
Båda de internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten och var
bilaterala avtal om utbildning på grundnivå.
Tabell. Beckmans. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal
Bilateralt
Andel av totalt antal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

2

1

1

100 %

50 %

50 %

Källa: Beckmans enkätsvar till UKÄ 2015.
Beckmans samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i Schweiz
och Spanien.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Beckmans har inte redovisat några avtal för gemensamma utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Beckmans har redovisat att en student, från den spanska samarbetsparten, utbildade
sig vid högskolan 2014/15. Utbytet omfattade utbildning inom ”visual
communication” och studenten var en kvinna. Hon betalade inte någon studieavgift

85

Enkätsvar till UKÄ, september 2015.

till Beckmans och uppgift saknas om betald studieavgift till ett utländskt lärosäte
under studietiden i Sverige.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande studenter och utbytesavtal vid Beckmans
2014/15.

Land

Antal inresande studenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid BDH

1

1/1

Spanien

1

1/0

Schweiz

0

0/1

Källa: Beckmans enkätsvar till UKÄ september 2015.

Ersta Sköndal högskola
Ersta Sköndal högskola är en enskild utbildningsanordnare och lämnar därför inte en
årsredovisning om utbildningsverksamheten på samma sätt som statliga universitet
och högskolor.
Högskolan erbjuder utbildningar i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi,
kyrkomusik och psykoterapi. Utbildningar ges på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå.
Ersta Sköndal högskola skriver på sin webbplats att internationaliseringsarbetet
bygger på den strategiska översyn som högskolan gjorde 2007–2008. Högskolan har
en vision om att internationaliseringsarbetet ska beröra varje student under hens
lärotid vid högskolan och främja förståelsen för en hållbar utveckling i Sverige och
världen. Samarbetsavtal, utbyten, internationella nätverk, fältstudier och
utlandspraktik är några av aspekterna på internationalisering som tas upp.
Ersta Sköndal högskola har som policy att teckna utbytesavtal med högskolor som
har utbildnings- och forskningsaktiviteter som ligger nära högskolans egna aktiviteter.
Exempelvis skriver Ersta Sköndal högskola att man genom Nordplus har byggt upp
det s.k. Sköndalnätverket med socialhögskolor och socionomutbildningar i de
nordiska länderna. 86
I årsberättelsen för 2014 beskriver högskolan det samarbete som S:t Lukas
utbildningsinstitut har med ett amerikanskt lärosäte som 2014 resulterade i den första
antagningen till en samarrangerad treårig utbildning på avancerad nivå med studenter
inskrivna vid Ersta Sköndal högskola. 87

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan har redovisat sammanlagt 35 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var 30 aktiva avtal. Studenter
läste vid Ersta Sköndal högskola inom ungefär en tredjedel av de aktiva avtalen.
Alla de internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten. De erbjuds
inom diakoni, socialt arbete och vårdvetenskap, och studenter läste vid högskolan
2014/15 inom de två sistnämnda områdena.
Tabell. Ersta Sköndal högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.

86
87

Ersta Sköndals högskola, www.esh.se, hämtad 2016-02-17.
Årsberättelse 2014. Ersta Sköndal högskola.
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Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

2

2

0

Erasmus+

9

9

0

Linnaeus-Palme

2

2

0

14

14

0

8

3

5

35

30

5

100 %

86 %

14 %

Nordplus
Nordplus/Norddiakoni
TOTALT
Andel

Källa: Ersta Sköndal högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.
Alla Ersta Sköndal högskolas samarbetsavtal omfattade utbildning på grundnivå.
Fem av avtalen omfattade även utbildning på avancerad nivå. Tabellen visar
fördelningen av högskolans 30 aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Ersta Sköndal högskolas aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå och
som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

30

5

5

100 %

17 %

17 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Ersta Sköndal högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Ersta Sköndal högskola samarbetade genom avtalen med universitet och
högskolor i sammanlagt 12 länder. Flest aktiva avtal var tecknade med universitet i
Norge (9) och Danmark (7). Näst vanligast var avtal med universitet i Finland,
Filippinerna, Storbritannien och Spanien (2 avtal vardera). Fördelningen var
densamma för avtalen om utbildning på grundnivå. På avancerad nivå var två avtal
tecknade med universitet i vardera Filippinerna och Storbritannien samt ett avtal med
ett indiskt lärosäte.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Ersta Sköndal högskola har inte redovisat några gemensamma utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Ersta Sköndal högskola har redovisat sammanlagt 31 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Samtliga samarbetsstudenter läste inom utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet: 94
procent av studenterna var kvinnor och 6 procent var män.
Sammanlagt 25 studenter läste utbildningar vid Ersta Sköndal högskola inom
Erasmus+, det ojämförligt största programmet för studentutbyte vid högskolan.
Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Ersta Sköndal högskola 2014/15.

Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal

betalande till

betalande till

utländskt

högskolan

lärosäte

Bilateralt

0

0%

0

0

–

–

Erasmus+

25

81 %

23

2

–

–

Linnaeus-Palme

0

0%

0

0

–

–

Nordplus

6

19 %

6

0

–

–

Nordplus/Norddiakoni

0

0%

0

0

–

–

TOTALT

31

100 %

29

2

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Källa: Ersta Sköndal högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 31 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Ersta Sköndal högskola 2014/15. Högskolan har inte
lämnat någon uppgift om, inte heller gjort någon uppskattning av, antalet studenter
som betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande utbytesstudenter från universitet i Norge.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Ersta Sköndal högskola 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid ESH

31

30/5

Norge

12

9/2

Storbritannien

6

2/0

Spanien

4

2/0

Tyskland

3

1/0

Grekland

3

1/0

Italien

3

1/0

Källa: Ersta Sköndal högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
Ersta Sköndal högskola skriver i sitt enkätsvar att, som en lite högskola, arbetar man
främst med avtalsstudenter när det gäller betalande studenter. Dessa studenters
studieavgifter betalas genom stipendier från hemlandet.

Ytterligare uppgifter angående universitetets internationella
utbildningssamarbeten
Ersta Sköndal högskola skriver i sitt enkätsvar att högskolan planerar fler samarbeten
i Mellanöstern. Högskolan har haft flera avtal i Kurdistan (Irak) inom ett
utbildningssamarbete i socialt arbete.

Newmaninstitutet
Newmaninstitutet – högskola för teologi, filosofi och kultur – är en enskild
utbildningsanordnare och lämnar därför inte en årsredovisning om
utbildningsverksamheten på samma sätt som statliga universitet och högskolor.
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Newmaninstitutet skriver på sin webbplats att man samarbetar med andra
filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen. Sedan 2010 har
Newmaninstitutet examenstillstånd att utfärda kandidatexamen i teologi.
Utbildningsutbudet ges på både svenska och engelska. 88

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Newmaninstitutet har redovisat sammanlagt sex avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var samtliga aktiva avtal och
rörde studentutbyten. Samtliga samarbetsavtal vid Newmaninstitutet var avtal om
utbildning på grundnivå.
Tabell. Newmaninstitutet. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

1

1

0

Erasmus+

5

5

0

TOTALT
Andel

6

6

0

100 %

100 %

0%

Källa: Newmaninstitutets enkätsvar till UKÄ 2015.
Newmaninstitutet samarbetade genom avtalen med universitet och högskolor i
sammanlagt fem länder. Två avtal var tecknade med lärosäten i Polen och ett avtal
vardera med lärosäten i ytterligare fyra länder.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Newmaninstitutet har inte redovisat några avtal för gemensamma utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Newmaninstitutet har redovisat en samarbetsstudent, en man från den tyska
samarbetsparten, som utbildade sig vid högskolan 2014/15. Utbytet var inom
Erasmus+ och studenten betalade inte någon studieavgift till Newmaninstitutet. Det
finns ingen uppgift om betald studieavgift till utländskt lärosäte under studietiden i
Sverige.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Newmaninstitutet 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid NI

1

6/0

Tyskland

1

1/0

Polen

0

2/0

Nederländerna

0

1/0

Norge

0

1/0

Storbritannien

0

1/0

Källa: Newmaninstitutets enkätsvar till UKÄ 2015.

88

Newmaninstitutets webbplats, http://newman.se/. Hämtad 2015-12-17.

Röda Korsets Högskola
Röda Korsets Högskola är en enskild utbildningsanordnare och lämnar därför inte en
årsredovisning om sin utbildningsverksamhet på samma sätt som statliga universitet
och högskolor.
I informationen på internet om Röda Korsets Högskola står att den alltid har haft
en internationell profil som berikar undervisningen och präglar utbildningen än i dag.
Högskolan vill ge studenterna möjlighet att få en inblick i sjukvårdssystem och
hälsoförhållanden i andra delar av världen samt utveckla sina perspektiv på
sjuksköterskerollen, vilket en studieperiod utomlands kan ge. Främst satsar man på
studentutbyten med Europa och Afrika samt samarbetar med ett sjukhus i Tanzania
om högre utbildning för sjuksköterskor. Det är möjligt för både nationella och
internationella studenter att via högskolan delta i verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) utomlands. Tre kurser erbjuds inom Erasmus+-samarbetet. 89

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Röda Korsets Högskola har redovisat sammanlagt 11 avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var alla aktiva avtal och rörde
studentutbyten. Samtliga samarbetsavtal vid högskola var avtal om utbildning på
grundnivå.
Tabell. Röda Korsets Högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Bilateralt

2

2

0

Erasmus+

7

7

0

Linnaeus-Palme

2

2

0

TOTALT

11

11

0

100 %

100 %

0%

Andel

Källa: Röda Korsets Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.
Röda Korsets Högskola samarbetade genom avtalen med universitet och
högskolor i sammanlagt åtta länder. Flest avtal var tecknade med universitet i
Danmark, Spanien och Storbritannien, med två lärosäten i respektive land.
Avtal om gemensamma program

Röda Korsets Högskola har inte redovisat några avtal för gemensamma program.

Studenterna och studieavgifterna
Röda Korsets Högskola har redovisat sammanlagt 18 studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Av dessa läste samtliga studenter inom utbytesavtal. Kvinnorna var i majoritet bland
samarbetsstudenterna: 78 procent av studenterna var kvinnor och 22 procent var män.
Sammanlagt 7 studenter läste utbildningar inom Erasmus+ vid högskolan, vilket
var nästan lika många som de som läste inom bilaterala avtal respektive LinnaeusPalme. Fördelningen av studenter inom samarbetena framgår av tabellen nedan.

89
www.studeravidare.se/skolor/visa/roda-korset-hogskola och www.rkh.se. Hämtade
2015-12-30.
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Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Röda Korsets Högskola 2014/15.
Antal betalande

Antal

Andel

Antal

Antal

Antal betalande

studenter

studenter

kvinnor

män

till högskolan

Bilateralt

6

33 %

4

2

0

–

Erasmus+

7

39 %

6

1

0

–

Linnaeus-Palme

5

28 %

4

1

0

–

TOTALT

18

100 %

14

4

0

Ingen uppgift

Typ av samarbete

till utländskt
lärosäte

Källa: Röda Korsets Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Ingen av de sammanlagt 18 studenter som läste inom utbildningssamarbetena
betalade någon studieavgift till Röda Korsets Högskola. Högskolan har inte lämnat
någon uppgift om, inte heller någon uppskattning av, antalet inresande
utbytesstudenter som betalat studieavgift vid ett utländskt lärosäte under sin studietid
i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom flest inresande utbytesstudenter från Spanien och
Tanzania, fyra studenter från vartdera landet.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Röda Korsets Högskola 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid RKH

18

11/0

Spanien

4

2/0

Tanzania

4

1/0

Ghana

3

1/0

Källa: Röda Korsets Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.

Sophiahemmet Högskola
Sophiahemmet Högskola är en enskild utbildningsanordnare och lämnar därför inte
en årsredovisning om sin utbildningsverksamhet på samma sätt som statliga
universitet och högskolor.
På högskolans webbplats står att internationaliseringsarbetet har en ny
organisation sedan 2013. Den leds av Internationella rådet, som ansvarar för att driva
internationaliseringsarbetet och att föreslå strategiska satsningar. I arbetet deltar
studentrepresentanter och koordinatorer vid högskolans avdelningar. Sophiahemmet
Högskola skriver att ett internationellt perspektiv ska genomsyra hela utbildningen.
Lärarna har identifierats som nyckelpersoner för utbildningens internationalisering.
Vidare står det att en viktig del av internationaliseringsprogrammet är att stimulera
till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskare. Att skapa
kontaktnät med andra sjuksköterskeutbildningar runt om i världen är en del av
internationaliseringssträvandena. Högskolan vill öka antalet studenter både från
länder inom och utanför EU. Dessutom har studenter som läser
sjuksköterskeprogrammet möjlighet att genomföra en del av sin verksamhetsförlagda
utbildning utomlands. 90

Information från Sophiahemmet Högskolas webbplats, www.shh.se. Hämtad 201601-20

90

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Sophiahemmet Högskola har redovisat sammanlagt fem avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Av dessa var fyra aktiva avtal.
Alla de internationella utbildningssamarbetena rörde studentutbyten.
Tabell. Sophiahemmet Högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten 2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Erasmus+

4

4

0

Linnaeus-Palme

1

0

1

TOTALT

5

4

1

100 %

80 %

20 %

Andel

Källa: Sophiahemmet Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.
Alla samarbetsavtalen vid Sophiahemmet Högskola gällde utbildning på grundnivå.
Ett avtal omfattade såväl utbildning på grundnivå som utbildning på avancerad nivå.
Tabellen visar fördelningen av högskolans fyra aktiva avtal i tre kategorier.
Tabell. Sophiahemmet Högskolas aktiva samarbetsavtal redovisade per utbildningsnivå
och som andel av det totala antalet aktiva avtal.

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

Avtal både på

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

4

1

1

100 %

25 %

25 %

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Sophiahemmet Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Sophiahemmet Högskola samarbetade genom avtalen med universitet och
högskolor i sammanlagt fem länder. De fyra aktiva avtalen var tecknade med
universitet i Belgien, Finland, Norge och Österrike.
Avtal om gemensamma utbildningsprogram

Sophiahemmet Högskola har inte redovisat några gemensamma utbildningsprogram.

Studenterna och studieavgifterna
Sophiahemmet Högskola har redovisat sammanlagt fyra studenter som utbildade sig
inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret 2014/15.
Samtliga läste inom utbytesavtal och kvinnorna var i majoritet: sammantaget inom
utbildningssamarbetena var 75 procent av studenterna kvinnor och 25 procent var
män.
De fyra studenterna läste utbildningar vid Sophiahemmet Högskola inom
Erasmus+.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Sophiahemmet Högskola 2014/15.
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Typ av samarbete

Antal

Andel

Antal

Antal

studenter

studenter

kvinnor

män

Antal

Antal
betalande till

betalande till
utländskt

högskolan

lärosäte

Erasmus+

4

100 %

3

1

–

–

TOTALT

4

100 %

3

1

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Källa: Sophiahemmet Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Av de fyra studenterna som läste inom utbildningssamarbetena betalade ingen
studieavgift till Sophiahemmet Högskola. Högskolan har inte lämnat någon uppgift
om antalet inresande utbytesstudenter som betalat studieavgift vid ett utländskt
lärosäte under sin studietid i Sverige.
Inom utbytesavtalen kom två inresande studenter från Österrike, och en student
från Belgien respektive Finland.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Sophiahemmet Högskola 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid SHH

4

4/5

Österrike

2

1/0

Belgien

1

1/0

Finland

1

1/0

Källa: Sophiahemmet Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.

Örebro Teologiska Högskola
Örebro Teologiska Högskola är en enskild utbildningsanordnare och lämnar därför
inte en årsredovisning om utbildningsverksamheten på samma sätt som statliga
universitet och högskolor.
Högskolan skriver på sin hemsida att man erbjuder flera olika linjer, program och
kurser i teologi och bibelkunskap, avsedda för den som t.ex. vill undervisa i
religionskunskap eller arbeta i församling nationellt och internationellt. Studenterna
kan genomföra fältstudier i utvecklingsländer (t.ex. Nepal, Ghana, Israel/Palestina,
och Sydafrika). Vidare deltar högskolan i Erasmussamarbetet och har avtal om
studentutbyte med flera lärosäten i Europa och USA. 91

Avtalen om internationella utbildningssamarbeten
Högskolan har redovisat sammanlagt tre avtal om internationella
utbildningssamarbeten 2014/15 till UKÄ. Alla avtalen var aktiva det aktuella året.
Avtalet om masterutbildningen i praktisk teologi var ett trepartsavtal, som högskolan
tecknat med två norska högskolor.
Två av utbildningssamarbetena rörde studentutbyten och ett gällde gemensamma
program.

Örebro Teologiska Högskolas webbplats, www.orebromissionsskola.se/information,
hämtad 2016-02-16.
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Tabell. Örebro Teologiska Högskola. Avtal om internationella utbildningssamarbeten
2014/15.
Typ av avtal

Totalt antal avtal

Varav aktiva avtal

Varav passiva avtal

Erasmus+

2

2

0

Masterprogram i

1

1

0

3

3

0

100 %

100 %

0%

praktisk teologi
TOTALT
Andel

Källa: Örebro Teologiska Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.
Ett avtal vardera gällde utbildning på grundnivå, på avancerad nivå och på båda
utbildningsnivåerna.
Tabell. Örebro Teologiska Högskolas aktiva samarbetsavtal redovisade per
utbildningsnivå och som andel av det totala antalet aktiva avtal.
Avtal på både

Avtal utbildning på

Avtal utbildning på

grundnivå

avancerad nivå

1

2

1

33 %

67 %

33 %

Antal aktiva avtal
Andel av aktiva avtal

grundnivå och
avancerad nivå*

* Avtalen i kategori 3 ingår i de övriga två kategorierna.
Källa: Örebro Teologiska Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
Örebro Teologiska Högskolas samarbetade genom avtalen med universitet och
högskolor i tre länder, Estland, Norge och Storbritannien.
Högskolans gemensamma utbildningsprogram

Örebro Teologiska Högskola har redovisat ett avtal om gemensamt program, ett
masterprogram i praktisk teologi som gavs tillsammans med två norska högskolor.

Studenterna och studieavgifterna
Örebro Teologiska Högskola har redovisat sammanlagt sju studenter som utbildade
sig inom de internationella utbildningssamarbetena vid lärosätet under läsåret
2014/15. Av dessa läste två studenter inom utbytesavtal och fem studenter inom det
gemensamma utbildningsprogrammet. Kvinnorna var i majoritet: 70 procent av
studenterna var kvinnor och 30 procent var män.
Tabell. Studenter per samarbetstyp vid Örebro Teologiska Högskola 2014/15.
Antal betalande

Antal

Andel

Antal

Antal

Antal betalande

studenter

studenter

kvinnor

män

till högskolan

Erasmus+

2

29 %

1

1

0

0

Masterprogram i

5

71 %

4

1

0

5

7

100 %

5

2

0

0

Typ av samarbete

till utländskt
lärosäte

praktisk teologi
TOTALT

Källa: Örebro Teologiska Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015
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Av de sammanlagt sju studenter som läste inom utbildningssamarbetena betalade
ingen studieavgift till Örebro Teologiska Högskola 2014/15.
Av de studenter som läst inom det gemensamma programmet uppger högskolan
att fem studenter betalade en avgift till ett utländskt universitet under sin studietid vid
högskolan.
Inom utbytesavtalen kom en student vardera från Estland och Storbritannien.
Tabell. Uppgifter om länder med flest inresande utbytesstudenter och utbytesavtal vid
Örebro Teologiska Högskola 2014/15.

Land

Antal utbytesstudenter

Antal aktiva/passiva
utbytesavtal

Totalt vid ÖTH

2

2/2

Estland

1

1/0

Storbritannien

1

1/0

Källa: Örebro Teologiska Högskolas enkätsvar till UKÄ 2015.

Klargörande kring uppgifter om avgiftsbetalande studenter
Örebro Teologiska Högskola skriver i sitt enkätsvar att högskolan inte har
examensrätt på masternivå och därför samarbetar med två norska högskolor, varav
den ena har sådana examensrättigheter. Svenska studenter betalar studieavgift till det
lärosäte i Norge från vilket de får sin masterexamen.

Bilagor
Bilaga 1: Enkäten till universitet, högskolor och enskilda
utbildningsanordnare
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

www.uka.se

