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För ansökningar om utbildning vid SLU inom ramen för universitetets strategiska 
utbildningssamarbeten gäller vad som anges i det följande.  

 

1. Definitioner 

Med strategiska utbildningssamarbeten avses i dessa riktlinjer samarbeten inom ramen 
för Erasmus Mundus, Linnaeus-Palme, NOVA och ELLS.  

 
2. Rutiner 

Ansökningar om utbildning vid SLU inom ramen för ovanstående strategiska 
utbildningssamarbeten ska hanteras enligt följande principer: 

a) Bedömning av de sökandes kunskaper i engelska ska inte prövas vid SLU, utan 
bedömningen från respektive partneruniversitet/konsortium ska anses giltig. 
 

b) Kursansvarig institution ska ansvara för motsvarandebedömningar.  
 

c) Institutionens yttrande utgör underlag för besluten om antagning som fastställs 
och handläggs av SUS. 
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Riktlinjer för hantering av ansökningar om utbildning vid SLU inom ramen för 
universitetets strategiska utbildningssamarbeten  

 

Beslut  
Rektor beslutar: 
 
att fastställa riktlinjer för hantering av ansökningar om utbildning vid 
SLU inom ramen för universitetets strategiska utbildningssamarbeten, i 
enlighet med bilaga 1. Riktlinjerna ska tillämpas från och med 
utbildningar som startar vårterminen 2012. 
 

Redogörelse för ärendet 
 
SLU har varje år drygt 300 inresande studenter som kommer genom 
olika utbytesprogram. Innan dessa studenter kan påbörja sina studier vid 
universitetet ska deras ansökningar handläggas. Detta innebär kontroll 
av förkunskaper, såväl ämnesmässiga som språkmässiga, samt beslut 
om antagning till sökt utbildning. Ansvaret för handläggningen av 
samtliga ansökningar ligger hos avdelningen för student och 
utbildningsservice (SUS). 

För att främja vissa särskilt utvalda utbildningssamarbeten i enlighet 
med universitetets utbildningsstrategi, har förslag på riktlinjer utarbetats 
på uppdrag av prorektor. De utbildningssamarbeten som avses är 
Linneaus-Palme, Erasmus Mundus samt Nova och ELLS. Riktlinjerna 
som återfinns i bilaga 1 innebär i huvuddrag att innan beslut fattas 
gällande antagning av studenter inom ramen för något av universitetets 
strategiska samarbeten ska yttrande angående den särskilda 
behörigheten inhämtas från kursansvarig institution. Kursansvarig 
institution ansvarar för prövning av motsvarandebedömning i de fall 
detta kan komma i fråga. Institutionens yttrande utgör underlag för 
besluten som fastställs och handläggs av SUS. För dessa samarbeten 
gäller också att hemuniversitetens/konsortiets bedömning av 
studenternas kunskaper i engelska är tillförlitlig och inte behöver 
kontrolleras ytterligare.  

Motiv till beslutet  
 
Genom att antagningsförfarandet för studenter som söker utbildning 
inom ramen för SLU:s strategiska utbildningssamarbeten genomförs 
enligt särskild ordning stärks betydelsen av avtal med SLU:s strategiska 
samarbetspartners. Genom att SLU accepterar hemuniversitets/ 
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konsortiets bedömning av studentens behörighet i engelska förenklas 
också bedömningsprocessen. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Lisa Sennerby Forsse efter 
föredragning av Helena Eklund Snäll (Internationell 
utbildningshandläggare) och i närvaro av universitetsdirektör Ulf 
Heyman. I beredningen av ärendet har även avdelningschef Roger 
Pettersson och antagningschef Inger Knutell medverkat.  

 
 
 
 
Lisa Sennerby Forsse 

 
 
Helena Eklund Snäll 
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