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Utlysning 
publiceras

• Läs utlysningen noga
• Informera dig om 

land/universitet du är 
intresserad av

• Gå på informationsmöte

Nomineringar 
publiceras

• Alla sökande får 
nomineringslista

• Kontrollera om du fått en 
nominering

Nomineringar 
skickas iväg

• OIA skickar nomineringar 
till värduniversitet

• Studenter får en kopia med 
epost till partners 
koordinatorer

Deadline 
ansökan

• Fyll i ansökningsformuläret
• Skicka ditt personliga brev 
• Skicka ev intyg

Studenter 
tackar ja

Studenter får några dagar 
på sig att fundera på sin 
nominering, och sedan 
tackar ja eller nej

Ansökan till 
värduniversitet

• Studenter får information om 
ansökningsprocess från sitt 
värduniversitet

• Studenterna ansöker till sitt 
värduniversitet

• OIA hjälper med ev intyg

Studenter får 
antagningsbrev

Studenter lägger en kopia av 
sitt antagningsbrev till OIA för 
registrering i LADOK

Registrering i 
LADOK

• OIA registrerar utbyten 
i LADOK

• Studenter kan söka CSN

Sista praktiska 
detaljer

• Ev visumansökan
• Boka flygbiljett, mm

Eventuellt 
kursbyte

Studenter mailar OIA vid ev
kursbyte så att LA kan 
uppdateras

Learning Agreement (LA)?
• LA upprättas först efter kursvalet är klart 

och har bekräftats.
• LA är kopplat till kommande ansökan om 

tillgodoräknande som ingår i utbytet.

Kursval?
• Kursvalet kan göras redan vid ansökan till 

värduniversitet, eller senare i processen. 
Vissa studenter kommer att välja kurs först 
när de är plats. Allt beror på 
värduniversitetets rutiner.

• Studenter skickar sitt kursval till OIA för 
godkännande och för att skriva LA.

Ansökan om 
tillgodoräknande

Studenter ansöker om tillgodoräknande :
• Ansökningsblankett
• Vidimerad kopia på betyg
• Kopia på LA
• Studentrapport

Ansökningsperiod?
Ansökningsperiod varierar från 
land till land, och från lärosäte till 
lärosäte. 

Antagningsbrev
När antagningsbrev utfärdats 
av värduniversitet kan 
studenten gå vidare med 
praktiska detaljer, t ex 
visum, flygbiljett och CSN.
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