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Regelverk för obligatoriska utlandsstudier för Ii & Yi programmen via 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitets (LiTH:s) utbytesavtal 
 

Detta regelverk ersätter tidigare regelverk med Dnr LiU-2014-01598. 

Studerande på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi - internationell (Ii) och Teknisk 
fysik och elektroteknik - internationell (Yi) ska förlägga ett läsår till ett universitet beläget i 
det aktuella språkområdet för den studerandes inriktning. Av de 60 hp som utlandsåret 
omfattar ska minst 30 hp vara utförda på inriktningsspråket och kunna tillgodoräknas i 
programmet. 

Regelverket omfattar obligatoriska utlandsstudier genom förtursplatser avsatta för Ii- och Yi-
studenter avseende kurser på grundnivå, från och med termin 5, samt på avancerad nivå. 
Regelverket gäller från och med läsåret 2015/16 avseende utlandsstudier under läsåret 
2016/2017. 

För studenter som söker LiTH-gemensamma utlandsplatser gäller ”Regelverk för behörighet, 
rangordning och nominering för utlandsstudier via Tekniska högskolan vid Linköpings 
universitets (LiTH:s) utbytesavtal”, Dnr LiU-2015-01145. 

Regelverket består av följande delar:  

1. Behörighet för utlandsstudier 
2. Medelbetyg 
3. Intresseanmälan 
4. Rangordning och nominering av studenter 
5. Ej nominerade studenter  
6. Ansökningstider för utlandsstudier 
7. Information om utlandsstudier 

1. Behörighet för utlandsstudier 

Behöriga att söka utlandsstudier är studenter som uppfyller samtliga kriterier a-b: 

a. Är antagna och studerar på programmet Industriell ekonomi – internationell (Ii) eller 
Teknisk fysik och elektroteknik – internationell (Yi). 

b. Behörighetsgivande kurser ska vara avslutade och godkända (se avsnitt 1.1). 

Programnämnderna kan undantagsvis ge dispens från behörigheten. 

Studenter som inte är behöriga vid intresseanmälningstillfället bör ändå söka och kan, i mån 
av plats, bli nominerade om studenten blir behörig vid ett senare tillfälle samma läsår (se 
också avsnitt 4.2.A). 
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1.1.  Behörighetsgivande kurser 

Behörighetsgivande kurser för utlandsstudier för Ii/Yi är: 

• Linjär algebra 

• Envariabelanalys 1  

• Envariabelanalys 2  

• Flervariabelanalys   

• Teknisk kommunikation I, del 1 och 2 på respektive språk  

• Industriell ekonomi (för studerande på Ii) 

• Digitalteknik (för studerande på Yi)  

• Ingenjörsprojekt (för studerande på Yi) 

För en student som antagits till senare del av utbildning bestäms de behörighetsgivande 
kurserna av de kurser studenten fått tillgodoräkna sig från sin tidigare utbildning och den 
individuella plan som gjorts upp med studievägledaren i samband med bytet. 

2. Medelbetyg 

Medelbetyg används vid rangordning av studenter som söker utlandsstudier och beräknas på 
följande sätt: 

• Medelbetyg beräknas endast på behörighetsgivande kurser (se avsnitt 1.1). 
• Kurser med betygsskalan U, G räknas inte. 
• För kurser med annan betygsskala görs omräkning till U, 3, 4, 5. 
• Ingen viktning mot kursstorlek görs. 

3. Intresseanmälan 

För att bli nominerad till utlandsstudier måste studenten lämna in en intresseanmälan i tid. 

Programnämnderna kan undantagsvis ge dispens från ansökningstiden. 

4. Rangordning och nominering av studenter 

4.1. Rangordning och matchning i allmänhet 

Studenter som söker utlandsstudier är rangordnade enligt följande grunder a-b: 

a. I första hand genom medelbetyg. 
b. I andra hand genom antal poäng från avslutade och godkända kurser ur 

programplanen. Både obligatoriska och valbara kurser i hela programplanen och från 
alla årskurser räknas. 
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Efter rangordning görs för varje student en matchning mot de sökta universiteten (i önskad 
ordning enligt intresseanmälan) med hänsyn till: 

• Eventuella betygskrav från mottagande universitet (se bilaga 1) 
• Studentens språkkunskaper och mottagande universitets språkkrav 
• Nivå, dvs. kandidatnivå (grundnivå) eller masternivå (avancerad nivå) 
• Teknisk inriktning och/eller masterprofil 

 
I samband med granskningen av studentens språkkunskaper tar nomineringsgruppen (se 
bilaga 2) in ett utlåtande från studentens språklärare. 

4.2. Särskilda bestämmelser gällande rangordning och nominering 

A. Ej behöriga studenter 

En student som inte är behörig vid intresseanmälningstillfället men som senare under läsåret 
blir behörig i tid enligt avsnitt 6 kan bli nominerad i mån av lediga platser. 

B. Studenter som redan varit på utlandsstudier via LiTH 

En student som redan varit på utlandsstudier genom något av LiTH:s utbytesavtal avsatta för 
Ii/Yi placeras sist i rangordningen. 

C. Studenter som inte kan placeras vid ett önskat lärosäte 

Om studenten inte kan placeras vid något av de önskade universiteten kan ett alternativ 
föreslås av nomineringsgruppen. För att nomineringsgruppen ska föreslå ett alternativ krävs 
att studenten har angett ett universitet på samtliga möjliga valalternativ i intresseanmälan. 

5. Ej nominerade studenter 

Studerande som inte nomineras till utlandsstudier bör tillsammans med studievägledaren 
planera för studier vid LiTH ytterligare ett år. 

Ny intresseanmälan till studier utomlands måste göras inför nästkommande år. 

6. Ansökningstider för utlandsstudier 

Ansökningsdatum samt sista dag för komplettering av behörighet fastställs av LiTH 
International i samråd med programnämnderna inför varje ansökningsomgång och publiceras 
på webben i god tid. 

7. Information om utlandsstudier 

Gemensam information om utlandsstudier ska ges i god tid före ansökningsperioder.  
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Programnämnderna, i samråd med LiTH International och sektionernas utlandsutskott, 
ansvarar för att informationen kommer studenterna till del. 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson 
Dekanus 
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Bilaga 1 – Universitet med särskilda krav 
 

Följande universitet har krav på minst 4,00 i medelbetyg: 

• Beijing Institute of Technology (BIT) 

• École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 

• École Polytechnique Montréal  

• Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich 

• Fudan University 

• Keio University 

• Kyoto University 

• Osaka University 

• Tokyo University 

• The University of Tokyo 

 

 

Bilaga 2 – Nomineringsgruppen 
 

Nomineringsgruppen består av följande ledamöter: 

• Studentrepresentant som LinTek utser 
• EF-nämnden: utbildningsledare samt ordförande 
• IL-nämnden: utbildningsledare samt ordförande 

 
Nomineringsgruppen är beslutsför när hälften av ledamöterna är närvarande. En ledamot som 
inte kan närvara kan utse ett ombud. 
 
När nomineringsbeslut fattas ska minst en person från LiTH International närvara som 
mötessekreterare och föra protokoll. 
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