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Linköpings universitet har länge haft visioner om att bli ett universitet med internationell
lyskraft och internationalisering genomsyrar flera av de målområden som växt fram i
universitetets strategiska plan för 2030. Arbetet som internationellt universitet är något
som studentkårerna och universitet ska samverka kring och något som kårerna ska vara en
tydligare och mer bidragande del av i framtiden. Linköpings universitet ska aktivt arbeta för
både fler utresande studenter och medarbetare samt en ökad rekrytering av
internationella studenter. Till följd av en ökad internationell mobilitet ska det dock
parallellt ske en utveckling inom både stödsystem, förutsättningar till kvalitativa studier
och påverkansmöjligheter för både utresande och inresande studenter.

Varje student på medicinska fakulteten vid Linköpings universitet ska ha förutsättningen att
engagera sig, både inom sektion- och studentkårsverksamhet. Icke-svensktalande studenter
ska inte begränsas i sitt engagemang på grund av språktillhörighet. Universitetet ska sträva
efter att samtliga uppdrag inom studentkåren ska kunna tilldelas alla studenter vid den
medicinska fakulteten. Linköpings universitet ska också stödja ett aktivt arbete med breddad
rekrytering till studentrepresentantsplatser. Detta kräver att Linköpings universitet förtydligar
villkor för olika forum och möjligheten att få språkstöd i dessa samt arbetar för en utökning
av engelskspråkiga påverkansforum. Förutsättningar för studentinflytande ska lyftas i
fakulteternas handlingsplaner för internationalisering och ska vara en tydlig del av Linköpings
universitets internationaliseringsstrategi.

Linköpings universitet ska tillhandahålla utbildning av samma goda kvalitet för internationella
studenter som för övriga studenter, inom såväl teoretiska som praktiska moment. För att
möjliggöra detta måste undervisning samt information om denna erbjudas på engelska.
Anpassningen av undervisningen får aldrig ske på bekostnad av utbildningskvalitet. All
personal vid Linköpings universitet samt handledare ska vara väl förberedda på att utbilda
och handleda internationella studenter.

I och med universitetets internationalisering ska också stöd ges till kårerna för deras interna
internationalisering. Detta kan till exempel vara att erbjuda översättning av dokument,
ekonomiskt stöd för särskilda insatser eller stödja samverkan med internationella
studentorganisationer.

Skillnader i utbildningsbakgrund är en viktig faktor att ta hänsyn till för Linköpings universitet
när det gäller inresande studenter. Detta för att internationella studenter på ett fullgott sätt
ska kunna tillgodose sig de utbildningar som universitetet erbjuder. I många fall kommer
studenter från vitt skilda platser i världen som alla har olika innehåll i de olika
utbildningsnivåerna, ibland med vikt på andra saker än de som anses vara självklara vid
svenska utbildningar. Det innefattar både insikten i studenters rättigheter, skyldigheter eller
plagiatregler men handlar också om metodik eller akademiskt skrivande. Här behöver
universitet vara transparent, inkluderande och fånga upp respektive student tidigt för att ge
möjligheter att jämna ut och åtgärda dessa skillnader i utbildningsbakgrund.

Antagning till masterprogram
Ansökningarna från studerande som vill studera på ett masterprogram på engelska skall även
de behandlas enhetligt och rättvist, enligt på förhand väl definierade regler. De inresande
studenterna skall antas enligt samma regler som de svenska som söker till programmen.
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Enligt högskoleförordningen skall de studerande ha representanter i alla grupper som
hanterar internationella ärenden.

Inresande utbytesstudenter
Grundläggande för utbytesprogrammen är att universitetet har ansvaret. Däremot bör
universitetet ta hjälp av studentkåren vid introduktionen för de inresande
utbytesstudenterna. Universitetet som huvudansvarig ska ha en väl fungerande organisation
för programmen för att de inresande studenterna ska känna sig välkomna och kunna ta vara
på tiden vid Linköpings universitet. Ansökan och antagning till de utbytesprogram som finns
vid Linköpings Universitet ska ske enhetligt och rättvist enligt på förhand väl definierade
regler. Universitetet ska med jämna mellanrum se över reglerna.

Utresande studenter
Alla studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå ska ha rätt och möjlighet till
internationella utbyten som kan tillgodoräknas och inkluderas i examen. Linköpings
universitet ska säkerställa en hög kvalitet på utbytesplatser och erbjuda studenterna stöd och
råd under hela processen. Det ska finnas lättillgänglig utbildningsanpassad information om
vad utlandsstudier innebär, vilka platser som finns, urvalskriterier och hur en går tillväga för
att söka. Linköpings universitet bör erbjuda och informera om ekonomiska bidrag till
internationella utbyten, till exempel i form av kostnadsfri försäkring och substantiella
stipendier, samt sträva efter lika ekonomiska förutsättningar mellan programmen. Vid
uppsatsskrivning utomlands ska studenten ha rätt att få med sig samma handledarersättning
till mottagande handledare som vid Linköpings universitet.

Det är Linköpings universitets uppgift att knyta kontakter med andra lärosäten. Den
medicinska fakulteten bör arbeta för att utöka antalet utbyten med lärosäten i flera länder
och kontinuerligt teckna nya avtal med dessa om utbytesplatser. Det är viktigt för
universitetet att ha samarbeten med både mer och mindre kända universitet, för att ha
samarbeten som lyfter såväl LiU och som partneruniversitetet. Universitet bör innan
avtalsskrivandet ta såväl utbildningskvaliteten som den studiesociala miljön vid
utbyteslärosätet i beaktning.


