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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN 

 

 

Tekniska fakultetens verksamhetsplan för internationalisering  

av utbildning på grund- och avancerad nivå 2017-2018 
 

I verksamhetsplanen anges och konkretiseras de åtgärder som tekniska fakulteten avser 

att arbeta specifikt med under kommande tvåårsperiod (2017-2018). Det övergripande 

syftet med planen är att vidareutveckla och kvalitetssäkra internationaliseringsverksam-

heten inom fakultetens ansvarsområde. Arbetet kommer fortlöpande följas upp bland 

medarbetarna på LiTH International samt på LGU med särskilda avstämningspunkter i 

april, juni och november. Det arbete som samordnaren för LiTH International ansvarar 

för kommer att fördelas bland medarbetarna på LiTH International. 

 

Verksamhetsplanen kan revideras om större justeringar avseende internationaliserings-

arbetet initieras av LiU och bidrar främst till fokusområdena beskrivna under 5.1, 5.4, 

5.5 och 5.6 i LiUs handlingsplan för internationalisering. 

 

I övrigt pågår det löpande arbetet vid tekniska fakultetskansliet, vilket huvudsakligen 

inkluderar 
 

 administration av utbytesavtal och ansökningsprocessen för in- och utresande 

utbytesstudenter inom Nordteksamarbetet, Erasmusprogrammet och utanför 

Europa inklusive kontinuerlig översyn av avtalen  

 spridning av information och kunskap om utbytesstudier till gymnasieelever, 

studenter och internationella partners samt samverkan med sektionernas 

utlandsutskott 

 konferens- och mässdeltagande (NAFSA, EAIE, APAIE) och mottagande av 

internationella besökare 

 besök vid andra lärosäten såväl inom som utanför Europa för att bland annat 

knyta kontakter och besök vid andra lärosäten i Sverige för att tillvarata väl 

fungerande idéer för verksamhetsutveckling 

 samverkan med övriga LiU kring internationaliseringsfrågor, såväl för att få    

det löpande arbetet att fungera väl som för att bidra till verksamhetsutveckling 

och för att ”the LiU experience” ska bli en attraktiv helhet för de inresande 

studenterna 

 erfarenhetsdokumentation för såväl in- som utresande studenter med syfte att 

vidareutveckla verksamheten och synliggöra den ytterligare för studenterna 

 bidra till det löpande arbetet med att vidareutveckla mobilitetssystemet Moveon 

 tillgodoräknande av kurser från utlandsstudier  

 administration kring internationella studenter på masterprogrammen samt 

samverkan med övriga LiU för att diskutera marknadsföring, rekrytering och 

antagning av internationella studenter 

 handläggning av särskilt riktade medel i form av resebidrag till lärare 
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Mål och åtgärder 

 
1. Generellt internationalisering 

 
 

1.1 Ta fram rutiner för systematisk uppföljning av fakultetens in- och utresande 

studentverksamhet. 
 

 

Ansvarig: Samordnaren för LiTH International 

Tidplan: 2017-2018 

 

I dagsläget sker inte uppföljning av fakultetens in- och utresande studentverksamhet på 

ett systematiskt sätt. Tekniska fakulteten avser att under perioden 2017-2018 ta fram en 

rutin för att på ett adekvat sätt följa upp verksamheten för att få ett bättre underlag för 

förändringar och beslut framöver. Arbetet innefattar att identifiera relevanta uppfölj-

ningsfaktorer som finns att tillgå via dagens systemstöd och som känns relevanta att 

följa över tid samt konkretisera hur processen för regelbunden uppföljning ska se ut, 

inkluderande avstämningsintervall, dokumentation, informationsspridning samt even-

tuell åtgärdsuppföljning. Rutin och process för uppföljning bör vara klara i slutet av 

2017 och en första pilotuppföljning enligt rutinen bör ske under 2018. Arbetet bedrivs i 

samarbete med övriga medarbetare inom LiTH International och diskuteras med utbild-

ningsledarna som referensgrupp. 

 

Åtgärder: 

- En rutin för uppföljning baserad på relevanta nyckeltal ska tas fram och 

processen för regelbundna avstämningspunkter, dokumentation, informations-

spridning och eventuella åtgärder ska konkretiseras. 

 

 

 
 

1.2 Fortsätta arbetet med att ta fram en plan för kontakterna med ett mindre antal 

särskilt utvalda partneruniversitet med syfte att fördjupa samarbetet. 
 

 

Ansvarig: Samordnaren för LiTH International 

Tidplan: 2017-2018 

 

För att få till en fördjupad samverkan med ett antal särskilt utvalda partneruniversitet 

(såväl i Europa som i övriga världen) behövs mer kunskap om respektive universitets 

utbildningsutbud, särskilda kompetensområden och andra förutsättningar av vikt och   

då detta förändras över tid behövs regelbundna kontakter. En övergripande plan, inklud-

erande såväl kontaktintervaller, former för kontakterna samt vad som bör tas upp vid 

kontakter, ska utarbetas.  
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Åtgärder: 

- Fortsätta arbetet med att ta fram en övergripande plan med syfte att fördjupa 

samverkan med ett mindre antal särskilt utvalda partneruniversitet inkluderande 

lämpliga tidpunkter för kontakter och besök samt en checklista för vilka frågor 

som bör tas upp vid olika kontakttillfällen.  

 

 

 
 

1.3 Ta fram underlag för beslut om huruvida ett internationellt kandidatprogram inom 

teknikområdet ska starta eller inte. 
 

 

Ansvarig: Dekanus och programnämnderna IL och MD 

Tidplan: 2017 

 

I dagsläget finns inget sammanhållet program på engelska på grundnivå inom den 

tekniska fakulteten, men diskussioner har initierats om att skapa ett brett internationellt 

kandidatprogram i teknik. Frågan är dock om det finns någon större efterfrågan från 

utländska och svenska studenter på hela program på engelska på grundnivå inom det 

tekniska området och hur man når ut med informationen till presumtiva studenter runt 

om i världen. Fördelen med att skapa ett sådant program är att kurserna även kan 

användas för utbytesstudenter som studerar vid LiU under en termin eller under ett år. 

Tekniska fakulteten följer med intresse vad övriga fakulteter gör inom området för att 

eventuellt hitta en bra marknadsförings- och rekryteringsstrategi. 

En preliminär skiss över ett engelskspråkigt kandidatprogram finns, men förutsätt-

ningarna måste utredas vidare för att komma till ett beslut huruvida ett nytt inter-

nationellt kandidatprogram ska startas eller inte. 

Åtgärder: 

- Utifrån rutinerna för start av nya program ta fram underlag för eventuellt beslut 

om att starta ett engelskspråkigt kandidatprogram inom teknikområdet med 

hänsyn taget till fakultetens övriga utbud, ekonomiska och personella resurser 

såväl som lokaler.  

 

 

 
 

1.4 Utvärdera befintliga ”double degree”-avtal baserat på framtaget underlag. 
 

 

Ansvarig: Samordnaren för LiTH International i samråd med berörda programnämnder 

(DM, EF, IL) 

Tidplan: 2017 
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Ett underlag har tagits fram för att utvärdera de befintliga ”double degree”-avtalen som i 

dagsläget är 11 stycken och hanteras av DM-nämnden, EF-nämnden och IL-nämnden. 

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att erbjudandet om ”double degree” är något 

som fortfarande kan garanteras, att detta gynnar vår verksamhet och att erbjudandena är 

intressanta och attraktiva för såväl våra som det andra lärosätets studenter. Om under-

laget visar att ”double-degree”-avtalen fungerar väl, bör planer för hur möjligheten 

marknadsförs bättre diskuteras och om det visar sig att de inte utnyttjas eller fungerar 

mindre bra bör de sägas upp. 

 

Åtgärder: 

- Analysera underlaget för att säkerställa att vi fortfarande kan garantera dubbla 

examina utifrån avtalen, att detta gynnar vår verksamhet och att det är intressanta 

erbjudanden för båda lärosätenas studenter. I annat fall bör ”double degree”- 

avtalen sägas upp. 

 

 

 

 

2. Studentutbyten 
 

Specifikt utresande studenter 

 
 

2.1 Fortsätta arbetet med att upparbeta de avtal som finns med lärosäten i USA, 

Kanada och Australien samt om möjligt initiera nya avtal, med primärt syfte att öka 

antalet platser i dessa länder för utresande studenter. 
 

 

Ansvarig: Samordnaren för LiTH International med stöd av utbildningsledarna 

Tidplan: 2017-2018 

 

I engelsktalande länder som USA, Australien och stora delar av Kanada råder fortfar-

ande relativ brist på utbytesplatser och konkurrensen mellan våra studenter för att få 

tillgång till dessa platser är hög. Samtidigt har vi haft svårt att attrahera studenter från de 

här länderna. Då det gäller Australien har QUT (Queensland University of Technology) 

nyligen ställt sig positiva till förnyelse av gällande utbytesavtal, men generellt är det 

svårt att öka antalet utbytesplatser på australiensiska lärosäten såvida vi inte köper 

terminsplatser. Huvudfokus kommer framöver vara att arbeta för att bibehålla de avtal 

som finns med amerikanska, kanadensiska och australiensiska lärosäten och att om 

möjligt arbeta för att hitta nya partners i USA och Kanada. För att säkerställa ett ömse-

sidigt intresse är det önskvärt att identifiera flera lärosäten/tekniska högskolor med lik-

nande storlek, karaktär och forskningsprofil som tekniska fakulteten vid Linköpings 

universitet. För att identifiera nya lärosäten som eventuellt skulle kunna vara intresse-

rade av nya utbytesavtal ska forskarnas kontakter och eventuella samarbeten efterfrågas. 
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Åtgärder: 

- Sprida information om situationen på prefektmöten och huvudstudierektorsmöten 

och efterfråga forskare som samarbetar eller har kontakter med intressanta läro-

säten främst i USA och Kanada. 

- Utifrån sampubliceringslistor, som biblioteket kan bistå med, identifiera de sam-

arbeten som forskarna har med lärosäten i USA och Kanada. 

 

 

 
 

2.2 Utöka antalet partneruniversitet i Östasien och fördjupa samarbetet med några 

utvalda sydostasiatiska lärosäten. 
 

 

Ansvarig: Samordnaren för LiTH International och programnämnderna 

Tidplan: 2017-2018 

 

Utanför Europa var Singapore, Sydkorea, Taiwan, Japan, Kina och Kanada de största 

mottagande länderna för studenter från tekniska fakulteten under läsåret 2015/16. En 

region som har identifierats som särskilt intressant att fokusera på i syfte att säkerställa 

såväl som utöka vårt utbud av utbytesplatser är Östasien (t ex, Kina, Taiwan och Syd-

korea) samt Singapore i Sydostasien. Vid EIAE 2016 togs kontakt med några nya 

lärosäten. Nyligen gav Hong Kong University of Technology positiva signaler om att 

intresse finns från deras sida om ett nytt utbytesavtal och ett arbete med syfte att identi-

fiera nya potentiella partneruniversitet i Sydkorea har påbörjats. Där är nästa steg att 

undersöka om dessa lärosäten erbjuder kurser som efterfrågas av våra studenter. Vidare 

skulle våra avtal med taiwanesiska lärosäten kunna vara intressant att fördjupa sig mer i. 

Ett pilotprojekt avseende ”kursmatchning” pågår, d v s identifiering av kurser som har 

ett överlappande innehåll med kurser som ges på tekniska fakulteten. I dagsläget inne-

fattar detta kurser inom området ”Industrial Engineering”, där kursmatchning pågår 

utifrån kursutbudet på NUS (National University of Singapore), och i nästa steg finns 

planer att påbörja motsvarande matchning inom ”Mechanical Engineering” och ”Aero-

nautical Engineering”, utifrån kursutbudet på NTU (Nanyang Technical University) 

samt inom EF-nämndens intresseområden mot NUS. Detta arbete är viktigt både för 

fakultetens utresande och inresande studenter. I samband med APAIE-konferensen i 

Taiwan i mars 2017 planeras besök på både NUS och NTU i Singapore. Utöver detta 

pågår ett projekt med syfte att teckna ett rekryteringsavtal inom fysikområdet med ett 

lärosäte (SCUT) i Guangzhouprovinsen i Kina.  

Åtgärder: 

- Fortsätta arbetet med att undersöka kursutbudet hos de lärosäten som identifierats 

vid EAIE 2016 för att få till stånd avtalet med Hong Kong University of Tech-

nology och om möjligt etablera utbytesavtal med nya potentiella partners i Syd-

korea.  
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- Fördjupa samarbetet med befintliga partners i Sydostasien och Östasien och arbeta 

med dem i enlighet med kontaktplanen som diskuteras under punkt 1.2. 

- Delta vid APAIE-konferensen i Taiwan i mars 2017 samt besöka NUS och NTU i 

Singapore.  

- Fortsätta arbetet med matchning av kurser som ges inom delar av tekniska fakul-

teten och kurser som ges på NUS och NTU.  

- Fortsätta arbetet med att få till stånd ett rekryteringsavtal med SCUT. 

 

 

 
 

2.3 Initiera ett arbete för att vid nytecknande och omförhandling av de mest utnyttjade 

utbytesavtalen tydligt koppla dessa till relevanta program/ämnesområden med syfte att 

underlätta för utresande studenter. 
 

 

Ansvarig: Samordnaren för LiTH International med stöd av utbildningsledarna 

Tidplan: 2017 

 

För att kunna erbjuda hög kvalitet på utbytesverksamheten krävs en tydlig koppling 

mellan det egna utbildningsprogrammet och de mottagande lärosätenas utbildnings-

utbud, vilket är svårt att säkerställa utan en närmare samverkan.  

Vid nytecknande eller omförhandling av de mest utnyttjade utbytesavtalen, såväl inom 

som utanför Europa, avser den tekniska fakulteten att arbeta för att tydligt koppla resp-

ektive utbytesavtal till de program vi erbjuder. Detta kommer leda till att det blir lättare 

för studenterna att finna relevanta lärosäten inom deras speciella utbildningsområde. 

Åtgärder: 

- Vid nytecknande eller omförhandling av de mest utnyttjade utbytesavtal med 

andra lärosäten ska en tydlig koppling till program/ämnesområden noteras. 

 

 

 

Specifikt inresande studenter 
 
 

2.4 Synliggöra kurspaketen på engelska, som tagits fram inom olika ämnesområden 

för att underlätta för inresande studenter. 
 

 

Ansvarig: Samordnaren för utbildningsledarna 

Tidplan: 2017 

 

För att underlätta för inresande studenter att hitta ett antal kurser som fungerar bra att 

läsa samtidigt så har alla programnämnder tagit fram minst ett kurspaket som främst 
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baserats på kurser på G2-nivå. På grund av systembyte har dessa inte kunnat presenteras 

tydligt för studenterna, vilket vi hoppas kunna göra framöver. 

 

Åtgärder: 

- Se till att kurspaketen presenteras på ett tydligt sätt så inresande studenter kan vara 

behjälpta av dem då de planerar sina studier vid LiU. 

 

 

 
 

2.5 Utreda om institutionerna kan erbjuda kurser som passar för studenter med 

teknikbakgrund inom ramen för LiU Summer Academy framöver. 
 

 

Ansvarig: Dekanus och kanslichef 

Tidplan: 2017 

 

I uppföljningen av den genomförda sommarskolan, LiU Summer Academy 2016, fram-

kom önskemål om kurser som är mer anpassade till studenter inom teknikområdet. 

Sådana kurser bör ha ett brett fokus för att kunna läsas av en större målgrupp. Intresset 

för att erbjuda en sommarkurs har hittills varit svagt hos de institutioner som vanligtvis 

ger kurser för den tekniska fakultetens studenter. I samband med diskussionerna om 

rekryteringsavtalet med SCUT har en kurs inom materiefysik specifikt efterfrågats och 

försiktigt positiva signaler har kommit från IFM. Frågan är dock om en sådan kurs kan 

attrahera en bredare målgrupp. I diskussionerna om ett nytt utbytesavtal med Hong 

Kong University of Technology har det visat sig att de noterat möjligheten att skicka 

studenter till sommarskolan och att det varit avgörande för intresset att teckna ett nytt 

avtal.  

Frågan om ytterligare en kurs som tilltalar en bred studentgrupp inom teknikområdet 

bör aktualiseras igen i samband med huvudstudierektors-/prefektmöten.  

Åtgärder: 

- Diskutera vidare med IFM om en kurs inom materiefysik kan ges inom ramen för 

LiU Summer Academy och hur man i så fall ska utforma den för att tilltala en 

större studentgrupp. 

- Arbeta för att få ytterligare någon institution att bidra till LiU Summer Academy 

framöver genom att erbjuda en kurs inom relevant teknikområde som passar för en 

bredare studentgrupp. 
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 3. Rekrytering av internationella studenter till fakultetens masterprogram 

 
 

3.1 Fortsätta arbetet med att se över utbudet och vidareutveckla de internationella 

masterprogrammen. 
 

 

Ansvarig: Fakultetsledningen och programnämnderna 

Tidplan: 2017-2018 

 

Till höstterminen 2016 skedde antagning till sammanlagt 14 internationella master-

program, varav ett gemensamt med medicinska fakulteten. Under den gångna treårs-

perioden har utbudet omformats och reducerats något (Ht2013 erbjöds 16 internationella 

masterprogram). Hösten 2017 startas ett nytt masterprogram inom designområdet. An-

tagningen till de flesta av dessa program är dock liten och flera av programmen är i 

dagsläget av subkritisk storlek. Det finns därmed anledning att ytterligare se över 

programutbudet och vidareutveckla masterprogrammen för att göra dem mer attraktiva 

för internationella studenter.  

Programnämnderna har lämnat in dokumentation om de internationella masterprogram-

men enligt en fastställd mall som tar upp frågeställningar kring rekrytering och student-

population, ekonomi och resurser samt utfall. Detta material ska nu analyseras och 

följas upp. Tekniska fakulteten avser att kontinuerligt följa upp de internationella 

masterprogrammen (såväl som övriga utbildningsprogram) var tredje eller var fjärde år 

som ett led i fakultetens kvalitetssäkringsarbete. 

Ett projekt pågår med syfte att teckna ett rekryteringsavtal med ett lärosäte (SCUT) i 

Guangzhouprovinsen i Kina kopplat till ett av masterprogrammen inom fysikområdet. 

Om detta faller väl ut kan eventuellt fler rekryteringsavtal tecknas. 

Åtgärder: 

- Under vårterminen 2017 ska fakultetsledningen gå igenom de inskickade analys-

erna och alla programnämnder kallas till ett möte med fakultetsledningen för att 

följa upp analyserna och för att diskutera eventuella förändringar i utbudet.  

- Följa utvecklingen av pilotprojektet avseende rekryteringsavtal med ett kinesiskt 

lärosäte i Guangzhouprovinsen i Kina. 

 

 

 

4. Lärarmobilitet och pedagogisk utveckling 
 
 

4.1 Bättre nå ut med informationen om de bidrag som finns för att lärarna ska öka sin 

medvetenhet om internationella perspektiv inom utbildningssfären. 
 

 

Ansvarig: Dekanus och kanslichef 

Tidplan: 2017 
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Den tekniska fakulteten ser positivt på lärarmobilitet som syftar till att utbyta under-

visningserfarenheter och uppmuntrar därför institutionerna att möjliggöra för lärare att 

utnyttja de bidrag som finns inom Erasmusavtalen. För att öka lärarmobiliteten till 

lärosäten utanför EU/EES, särskilt sådan mobilitet som syftar till att knyta kontakter 

med potentiellt strategiska partners i t ex Asien, Sydamerika och Afrika, har fakulteten 

instiftat ett särskilt resebidrag. Från och med budgetåret 2016 utlyses tio resebidrag på 

maximalt 50tkr per år. Dock har detta resebidrag ännu inte utnyttjats av någon. 

Det har även inrättats resebidrag till lärare som vill delta i pedagogiska konferenser för 

att diskutera pedagogiska frågor i en internationell kontext, såväl inom som utanför 

Europa. Ett fåtal sådana bidrag har utbetalats. 

Att intresset varit så lågt skulle kunna indikera att de här bidragen inte är kända för 

lärarkollegiet. 

Åtgärder: 

 - Kunskapen om de medel som kan sökas från fakulteten för såväl kontaktskapande 

som för deltagande i internationella pedagogiska konferenser ska spridas via 

huvudstudierektors-/prefektmöten samt synliggöras via LiTH internt på webben. 
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Sammanfattande verksamhetsplan 2017-2018: 
 

Nedan finns en sammanställning av de åtgärder som identifierats och ska prioriteras under 2017-2018.  

 
 Åtgärd Ansvar Tidplan 

1. 1. Generellt 

international-

isering 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

 

 

 1.1 Ta fram rutiner för systematisk uppföljning  

av fakultetens in- och utresande studentverk-

samhet.  

Samordnaren för 

LiTH International 

2017-

2018 

1.2 Fortsätta arbetet med att ta fram en plan för 

kontakterna med ett mindre antal särskilt utvalda 

partneruniversitet med syfte att fördjupa sam-

arbetet. 

Samordnaren för 

LiTH International 

2017-

2018 

 1.3 Ta fram underlag för beslut om huruvida ett 

internationellt kandidatprogram inom teknik-        

området ska starta eller inte. 

Dekanus och 

programnämnderna 

IL och MD 

2017 

 1.4 Utvärdera befintliga ”double degree”-avtal  

 baserat på framtaget underlag. 

  

Samordnaren för 

LiTH International 

tillsammans med 

berörda 

programnämnder 

(DM, EF, IL) 

2017 

2. 

Studentutbyten 

Fakultetens utres-

ande studenter 

 

2.1 Fortsätta arbetet med att upparbeta de avtal 

som finns med lärosäten i USA, Kanada och 

Australien samt om möjligt initiera nya avtal, 

med primärt syfte att öka antalet platser i dessa 

länder för utresande studenter. 

Samordnaren för 

LiTH International 

med stöd av 

utbildningsledarna 

2017-

2018 

2.2 Utöka antalet partneruniversitet i Östasien 

och fördjupa samarbetet med några utvalda 

sydostasiatiska lärosäten. 

Samordnaren för 

LiTH International 

Programnämnderna  

2017-

2018 

2.3 Initiera ett arbete för att vid nytecknande och 

omförhandling av de mest utnyttjade utbytes-

avtalen tydligt koppla dessa till relevanta 

program/ämnesområden med syfte att underlätta 

för utresande studenter. 

Samordnaren för 

LiTH International 

med stöd av 

utbildningsledarna 

2017 

Fakultetens 

inresande 

studenter 

2.4 Synliggöra kurspaketen på engelska, som 

tagits fram inom olika ämnesområden för att 

underlätta för inresande studenter.  

Samordnaren för 

utbildningsledarna 

2017 

 2.5 Utreda om institutionerna kan erbjuda kurser 

som passar för studenter med teknikbakgrund 

inom ramen för LiU Summer Academy 

framöver. 

Dekanus och 

kanslichef 

2017 
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3. Rekrytering 

av internation-

ella studenter till 

fakultetens 

masterprogram 

3.1 Fortsätta arbetet med att se över utbudet och 

vidareutveckla de internationella masterpro-

grammen.  

Fakultetsledningen 

Programnämnderna 

 

2017-

2018 

4. Lärarmobilitet 

och pedagogisk 

utveckling 

4.1 Bättre nå ut med informationen om de bidrag 

som finns för att lärarna ska öka sin medveten-

het om internationella perspektiv inom utbild-

ningssfären.  

Dekanus och 

kanslichef 

2017 

 

 

 

 

 

Beskrivning av nya rutiner, mallar för dokumentation och checklistor 

 
Åtgärd Ansvar Produkt 

 1.1 Ta fram rutiner för systematisk uppföljning  

 av fakultetens verksamhet avseende student- 

 verksamhet 

Samordnaren för 

LiTH International 

Beskrivning av en ny rutin 

1.2 Fortsätta arbetet med att ta fram en plan för 

kontakterna med ett mindre antal särskilt utvalda 

partneruniversitet med syfte att fördjupa 

samarbetet. 

Samordnaren för 

LiTH International 

Beskrivning av kontakt-

strategi inklusive en 

checklista  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ulf Nilsson 

Dekanus 


