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Utbud för internationella studenter 
Information som skall läggas in i Atlas gällande utbildningsutbud som riktas till 
internationella studenter är dels kurser som erbjuds till inresande avtalsstudenter samt 1 - 
3 åriga program som erbjuds till internationella sökande, 3:e landsstudenter, EU-studenter 
(FreeMovers). 

Kurser som erbjuds inresande avtalsstudenter presenteras på Mittuniversitetets engelska 
webb. Anmälan till dessa kurser görs via www.universityadmissions.se. Det innebär att 
det utbudet hanteras samtidigt som ordinarie utbud.  

Program som erbjuds internationella sökanden presenteras på MIUNs engelska webb samt 
på www.universityadmissions.se där anmälan till dessa görs. 

Internationella utbudet har samma tidsplan som ordinarie utbud och läggs in i Atlas 
samtidigt som allt annat. 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande tidsplan för arbete med utbudet 

April – sept - utbudet läggs in i Atlas 

1 oktober  -  utbudet ska finnas i Atlas hos Granskare 2 (gärna så  
  ”korrat” som möjligt) 

1 – 14 okt - korrekturperiod  

15 okt - korr meddelas fakultetshandläggare 

1-7 nov - utbudet publiceras på webben 

 

Publicering av internationella utbudet  
- Kurser för inresande avtalsstudenter 

 Utbudet för ett helt läsår publiceras första veckan i november  
 

- Program i tidiga antagningsomgången (FreeMovers) 
 Utbudet för en hösttermin publiceras ca 1 oktober  

OBS! Förkunskapskrav och engelska kurs- och utbildningsplaner 

Förkunskapskrav översatt till engelska måste finnas i kurs- och utbildningsplanerna då den informationen 
hämtas från dessa för presentation på webben i kurs- och programbeskrivningarna. Behörigheten anges i sin 
helhet i fältet ”Särskild behörighet engelsk”. 

Kursplaner och utbildningsplaner ska också finnas översatta på engelska för de kurser och program som 
erbjuds till internationella studenter. Utrymme för det finns i databasen, att lägga in engelsk info i engelska 
planer.  

http://www.universityadmissions.se/
http://www.universityadmissions.se/
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 Utbudet för en vårtermin publiceras första veckan i november och senast i 
början av maj 
 

- Program i ordinarie antagningsomgång för internationella sökanden 
 Utbudet för ett läsår publiceras första veckan i november  

 

Information i Atlas för kurser för inresande avtalsstudenter 
- Ämnestext på engelska (kopieras centralt utifrån förra årets utbud) 
- Kurstext/beskrivning på engelska (kopieras centralt utifrån förra årets utbud) 

Text för nya kurs läggs upp av handläggare/administratör  
- Kurstillfälle (X i 3:e position i anmälningskod), markera exchangeStudents och 

villkor för tillfälle - ”Valbar i program alt. avtalsstudenter” 
- Kursplan översatt till engelska 

Information i Atlas för program för internationella sökande, tidiga 
antagningsomgången  

- Programtext/beskrivning (kopieras centralt utifrån förra årets utbud). Ny text 
läggs upp av handläggare/administratör 

- Programtillfälle (M i 3:e position i anmälningskod) markera ”FreeMover”  
- Utbildningsplan översatt till engelska 

 

Program för internationella studenter i tidiga och ordinarie 
antagningsomgången  

Ska ett program vara sökbar för internationella sökande (freeMovers) i både den ordinarie 
antagningsomgången samt i den tidiga antagningsomgången måste det finnas 2 
tillfällen/anmälningskoder.  

- Anmälningskoden för tidiga antagningsomgången ska ha ett M i sin 3:e position. 
Markera FreeMover innan generering av anmälningskod. 

- Anmälningskoden för tillfället i ordinarie omgång ska inte ha ett M i 3:e 
positionen. Det tillfället markeras med FreeMover efter att anmälningskoden är 
genererad. 
 

Program för internationella studenter även i ordinarie antagningsomgång 
I de fall programmet ska kunna sökas av internationella sökanden i både den ordinarie 
antagningsomgången och tidiga mastersomgången, kopplas båda tillfällena till engelska 
katalogtexten då man lägger upp utbudet. (Master-tillfället och ordinarie tillfälle) 

Tillfället som annonseras i ordinarie antagningsomgång markeras med FreeMover (efter 
att anm.kod genererats) och knyts även det in till engelska katalogtexten. Båda tillfällena 
ligger ute med olika datum för öppnande av omgång och sista ansökningsdatum. 

Den 15 mars/15 september kan tillfället, som annonserats i tidiga antagningsomgången, tas 
bort från engelska katalogtexten. (måste inte göra det då det ändå är stängt för anmälan 
och det ordinarie ligger öppet för anmälan) 
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Det som styr hur saker ser ut på webben är antagningsomgång, sista ansökningsdag, sista 
datum för sen anmälan. 
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