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1. Definition 

Dessa riktlinjer ska tillämpas på SLU-institutioner som samarbetar med 

utländska lärosäten inom ramen för samarbets- och mobilitetsprogrammet 

Erasmus Mundus, insats 1 och 2, där avtal har ingåtts efter den 1 september 

2010, och på den ekonomiska hanteringen av inresande tredjelandsstudenter 

inom ramen för detta program. 

 

2. Riktlinjer för tillämpning 

 Nivån på studieavgift för alla Erasmus Mundus-studenter från tredje land 

inom insats 1 ska motsvara det belopp som enligt programmet får tilldelas 

en student i kategori A
1
. Tredjelandsstudenter i kategori A och B

2
 betalar 

således samma studieavgift vid SLU. 

                                                      

 

 

1
 Category A scholarships can be awarded to third-country masters students selected by 

EMMC consortia who come from a country other than a European country27 and who are 

not residents nor have carried out their main activity (studies, training or work) for more 
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 Inom Erasmus Mundus insats 2 ska tredjelandsstudenter som tar ut 

examen vid SLU betala studieavgift som motsvarar EU-programmets 

ersättning för studieavgift. Övriga studenter ska hanteras som 

utbytesstudenter. 

 Studieavgift som betalas av tredjelandsstudent inom ramen för Erasmus 

Mundus ska tillfalla SLU:s universitetsadministration. 

 Den fasta ersättning som utgår till institutionerna per student och 

utbildningsområde, och som fastställs i universitetets årliga 

verksamhetsplan och anslagsfördelning, ska baseras på alla studenter 

oavsett program och medborgarskap.  

 Eventuella skillnader mellan SLU:s ersättningsnivåer (per student och 

utbildningsomåde) till institutionerna och de studieavgifter som erläggs av 

Erasmus Mundus-studenter är att betrakta som ett administrativt bidrag 

vars utfall kan vara positivt eller negativt. Acceptansen för ett negativt 

utfall kan förklaras med att SLU:s centrala administrationskostnader är 

lägre för Erasmus Mundus-studenter än för andra tredjelandsstudenter, 

eftersom antagningsfrågor m.m. hanteras av de konsortier som gemensamt 

ansvarar för Erasmus Mundus-programmen. 

 SLU:s institutioner får ingen extra ersättning från SLU för det 

administrativa arbete som enskilda anställda utför för Erasmus Mundus-

konsortiernas räkning. 

 

3.  Riktlinjer för finansiering 

 Eventuella underskott ska belasta universitetsadministrationen enligt 

universitetsdirektörens anvisningar. 

                                                                                                                                       

 

 

than a total of 12 months over the last five years in these countries. (Erasmus Mundus 

Programme Guide 2009-2013). 
2
 Category B scholarships can be awarded to European masters students selected by 

EMMC consortia as well as to any masters students selected by EMMC consortia who do 

not fulfil the Category A criteria defined above. (Erasmus Mundus Programme Guide 

2009-2013). 
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– kompletterad version 

 

Beslut 

Rektor beslutar: 

att fastställa riktlinjer för ersättning till institutioner som deltar i samarbets- och 

mobilitetsprogrammet Erasmus Mundus och hantering av studieavgifter inom 

programmet, enligt bilaga till detta beslut, samt 

att uppdra åt dekanerna och universitetsdirektören att ansvara för att riktlinjerna 

tillämpas. 

Redogörelse för ärendet 

Ärendet rör den ekonomiska hanteringen av avgiftsskyldiga studenter med 

medborgarskap utanför EES-området och Schweiz (s.k. tredjelandsstudenter) som 

studerar vid SLU inom ramen för samarbets- och mobilitetsprogrammet Erasmus 

Mundus.  

Enligt förordning (2010: 543) om anmälnings- och studieavgift vid universitet och 

högskolor, är svenska lärosäten skyldiga att fr.o.m. 1 augusti 2011 ta ut en avgift 

som täcker den fulla kostnaden för tredjelandsstudenters utbildning. SLU:s 

studieavgifter är fastställda i ett tidigare rektorsbeslut (REB 139/2011; Dnr SLU 

ua.Fe.2011.3.0-3219).  

Erasmus Mundus-programmets stipendiebelopp för studieavgifter är för närvarande 

ofta väsentligt lägre än de studieavgifter som enligt lag ska tas ut vid svenska 

lärosäten. För att möjliggöra svenska lärosätens fortsatta deltagande i programmet 

fattade regeringen ett särskilt beslut om anmälnings- och studieavgifter för 

tredjelandsmedborgare inom ramen för Erasmus Mundus (U2011/2582/UH, 

U2010/6703/UH). Enligt detta beslut undantas samarbetsavtal som undertecknats 

före 1 september 2010 från studieavgifter. För avtal som undertecknats efter detta 

brytdatum kan studieavgiften för tredjelandsstudenter inom insats 1 inte överstiga 

det belopp som enligt Erasmus Mundus-programmet får tilldelas en student i 
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stipendium för studieavgift (för närvarande max. 8000 € per läsår för studenter i 

kategori A
1
).  

Det ekonomiska underskott som kan uppstå p.g.a. skillnaden mellan lärosätenas 

”ordinarie” studieavgifter och ”specialvarianten” av studieavgift för Erasmus 

Mundus-studenter har förorsakat oro inom SLU och andra svenska lärosäten. Det 

finns därför ett behov av att klargöra hur situationen ska hanteras vid ett enskilt 

lärosäte. 

Motiv till beslutet 

Som framgår av såväl SLU:s nuvarande strategi ”Kunskap för en hållbar framtid” 

som av den strategi för kommande period (2013-2016) som styrelsen beslutade om 

den 20 februari 2012, § 14/12, är SLU angeläget om ökad internationalisering. 

Internationella utbildningssamarbeten som t.ex. Erasmus Mundus är här en viktig 

faktor. De få Erasmus Mundus-ansökningar som beviljas finansiering har en tydlig 

kvalitetsstämpel och SLU är stolt över universitetets, i ett svenskt perspektiv, höga 

deltagande i programmet. SLU anser därför att det är strategiskt viktigt att även i 

framtiden ha detta internationella engagemang, inte minst för att en stor andel av 

SLU:s tredjelandsstudenter nu, efter införandet av studieavgifter, kommer till 

universitetet inom ramen för Erasmus Mundus. Därför är det av yttersta vikt att de 

institutioner som deltar i dessa internationella samarbeten inte drabbas ekonomiskt. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Beslutet innebär att institutionerna erhåller samma ersättning för Erasmus Mundus-

studenter som de ersättningar som normalt utgår till institutionerna per student och 

utbildningsområde (hst/hpr), och som fastställs i universitetets årliga 

verksamhetsplan och anslagsfördelning. Beslutet innebär att ingen enskild 

institution riskerar underfinansiering p.g.a. att tredjelandsstudenter kommer till 

SLU genom samarbete inom Erasmus Mundus-programmet.  

Eventuella underskott ska belasta universitetsadministrationen enligt 

universitetsdirektörens anvisningar. Enligt beräkningar baserade på SLU:s 

nuvarande engagemang i Erasmus Mundus och antalet studenter från tredje land 

som har studerat vid SLU inom ramen för programmet, bör det inte bli fråga om 

                                                      

 

 

1
 Category A scholarships can be awarded to third-country masters students selected by 

EMMC consortia who come from a country other than a European country27 and who are 

not residents nor have carried out their main activity (studies, training or work) for more 

than a total of 12 months over the last five years in these countries. (Erasmus Mundus 

Programme Guide 2009-2013). 
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någon större ekonomisk belastning för universitetet. Om det framtida intresset från 

SLU:s lärare/forskare för att delta i programmet skulle öka dramatiskt kan det 

finnas anledning att längre fram utarbeta en strategi för omfattningen och 

finansieringen av engagemanget. 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av prorektor Lena Andersson-

Eklund efter föredragning av utbildningshandläggare Helena Eklund Snäll och i 

närvaro av biträdande universitetsdirektör Marianne Fredriksson. 

 

 

 

 

Lena Andersson-Eklund 

 

   Helena Eklund Snäll 

Sändlista 

Samtliga dekaner 

Universitetsdirektören 

Kopia för kännedom  

Vice-dekaner 

Samtliga prefekter 

Fakultetsdirektörerna 

Chefen för SUS för spridning till berörda personer 

Chefsjuristen 

Sekreteraren i GUR  

Chefen för kommunikationsavdelningen 

SLUSS 

Chefen för internrevisionen 
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