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Regelverk för utbytesstudier
1 World Wide
Chalmers har ett antal bilaterala avtal om studerandeutbyten med länder utanför Europa som kallas World Wide.
Utbyten inom World Wide är öppna för studenter som läser till civilingenjör eller arkitekt. Utbytet sker under det fjärde
året, d.v.s. första året på mastersprogrammet. Utbytets längd regleras i respektive avtal.
Chalmers avtal med partneruniversiteten ses över och uppdateras kontinuerligt, information om aktuella avtal visas i
Chalmers studentportal. Det är alltid den senast uppdaterade informationen som gäller. Utbytesuniversitet och antal
platser kan variera från år till år. Aktuell förteckning över möjliga utbytesuniversitet publiceras i samband med att
ansökningsomgången öppnar.

1.1 Ansökan om utbytesstudier
•

ansökan om utbytesstudier ska ske den tid och på det sätt som anges i informationen i Studentportalen

•

ansökan får innehålla 2 val av utbytesuniversitet

•

till ansökan ska bifogas ett motivationsbrev
Motivationsbrevet ska innehålla information om intresse för valda universitet och utbildning, kunskaper vad
det innebär att studera i landet i fråga. Motivationsbrevet ska också innehålla mål med utbildningen, önskat
kursval och framtidsplaner. Det kan också innehålla information om studentens engagemang i olika
föreningar t.ex. kåren, CIRC.

•

arkitektstudent ska bifoga en portfolio

1.2 Krav
Följande krav måste vara uppfyllda för att student ska kunna bli nominerad:
•
ska vara antagen till ett 5-årigt civilingenjörs- eller arkitektprogram på Chalmers
•

beräknas avsluta årskurs 3 innevarande läsår, eller har avslutat kandidatdelen av civilingenjörs- eller
arkitektprogrammet men inte ha påbörjat ett mastersprogram

•

får sakna maximalt 15 hp jämfört med full studietakt 2). Det innebär att vid sista dag för ansökan:
o Sökande som är förstagångsregistrerad på termin 5, årskurs 3: ska vara godkänd på minst 120 hp
inkl. eventuella tillgodoräknanden
o Sökande som fullföljt termin 6, årskurs 3: ska vara godkänd på minst 165 hp inkl. eventuella
tillgodoräknanden
o Övriga sökande ska vara godkänd på minst 150 hp inkl. eventuella tillgodoräknanden

•

ha viktat betygsmedel1) på 3,70 eller högre

•

ha rätt utbildningsbakgrund för aktuellt utbyte i enlighet med gällande avtal och avser att studera kurser
inom det område som avtalet omfattar
får inte tidigare ha blivit nominerad och fått plats på ett World Wide- eller Terzio-utbyte

•

Endast studieresultat och registreringar och beslut som finns tillgängliga i Ladok vid sista dag för ansökan tas hänsyn
till vid kontroll av krav och beräkning av meritvärden
Dispens kan undantagsvis medges från kraven efter särskild bedömning om konkurrens om platser från andra inte
finns eller om det finns andra särskilda skäl för dispens.

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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1.3 Urval
Urval tillämpas i de fall det finns fler behöriga sökande till ett utbytesuniversitet är vad det finns platser. Urvalet
grundar sig på ett meritvärde som beräknas på viktat betygsmedelvärde1) samt en produktionsfaktor.
Produktionsfaktor är de godkända poängen under den studietid som studenten varit registrerad på aktuellt program.
Vid urvalet tas hänsyn endast till de studieresultat, registreringar och beslut som finns tillgängliga i Ladok vid sista
dag för ansökan.
Endast betyg och poäng i godkända kurser på aktuellt program ingår i meritvärderingen. Kurser som är
tillgodoräknade och genomförda vid tidigare studier räknas inte med i meritvärderingen.
Vid registrerat studieuppehåll avräknas tiden för studieuppehållet från total studietid.
Om det finns rapporterade godkända resultat under studieuppehållet medräknas det som studietid.
Höjda betyg genom s.k. plussning påverkar meritvärdet om betyget är högre än det ursprungliga betyget men
påverkar inte studietiden om betygsdatum inte ändrats.
Student som inte tidigare deltagit i av Chalmers organiserat utbyte prioriteras.
Om flera studenter har samma meritvärde i urvalet, avgörs urvalet genom samlad bedömning som grundas på
motivationsbrev. I sista hand tillämpas lottning.
Om underlaget för urvalsberäkning understiger 60 högskolepoäng kan hänsyn till tidigare studier behöva tas vid lika
meritvärde.
Urval för studenter från Arkitektur och Arkitektur och teknik som söker arkitektplatser grundas på inlämnad portfölj.
Viktat betygsmedelvärde:
•
Kurser med betygsskalan 3, 4 och 5 räknas.
•
Kurser med betygsskalan U, G räknas inte
•
Tillgodoräknade kurser räknas inte
•
Hänsyn tas till kursens storlek, d.v.s. viktning tillämpas
•
Endast betyg i kurser som finns inrapporterade sista ansökningsdag och under aktuellt program räknas med
i det viktade medelbetyget
•
Kurser som är registrerade och inrapporterade som fristående kurs, räknas inte

Produktionsfaktor/Studietid:
•
Full studietid avser 60 högskolepoäng per läsår
•
Produktionsfaktorn kan maximalt uppgå till 1, totalt högre studietakt medför inte högre produktionsfaktor än 1
•
Studietiden beräknas på aktuellt program som studenten är registrerad på vid ansökan
•
Endast kurser godkända inom det aktuella programmet vid sista dagen för ansökan tas med i beräkningen
av produktionsfaktorn
•
Tidigare studier medräknas inte produktionsfaktorn även om dessa har tillgodoräknats
•
Tiden för registrerat studieuppehåll avräknas om inte resultat har rapporterats under tiden för
studieuppehållet.

Meritvärde= Viktat medelbetyg * Produktionsfaktor

1.4 Erbjudande om plats
Urvalsresultatet meddelas via epost till studentens Chalmers mailadress.
1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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Studenten ska tacka ja till erbjuden senast det datum som anges i beskedet. Uteblivet svar innebär att studenten
stryks från samtliga alternativ. Om studenten tackar nej eller avstår från att tacka ja till erbjuden plats går erbjudandet
om plats till annan, reservplacerad student. Student som tackat ja eller nej till en plats i aktuell ansökningsomgång får
inga fler erbjudanden om plats. Erbjudandet om plats gäller endast i det aktuella universitetet och i den aktuella
urvalsomgången och kan inte flyttas till annan termin eller läsår.
Chalmers kan endast nominera till utbytesstudier, det är mottagande universitet som antar studenten. Det innebär att
om utbytet blir inställt eller om mottagande universitet inte accepterar nominerad student för antagning går
erbjudandet om plats tillbaka.

1.5 Förberedelse och ansökan till mottagande universitet
•

Ansökan till mottagande universitet måste ske enligt anvisningar och information från det mottagande
universitet

•

Studenten ska försäkra sig om att de kurser som studenten planerar att läsa vid utbytesuniversitetet kan i
hög grad tillgodoräknas i utbildningen på Chalmers. Ansökan om bedömning ska ske i god tid, dock senast
3 veckor före att ansökan ska skickas in till mottagande universitetet. Bedömningen görs av
utbildningssekreterare.

•

Studenten har ansvar för att informera sig om vad som gäller kring det utbytet de blivit nominerade till

•

Studenten ska ha rätt språkkunskaper för det aktuella utbytet

•

För att kunna bli registrerad på kurser på mastersnivå kräver ibland mottagande lärosäte att studenten kan
visa upp en utfärdad kandidatexamen. Detta är inte ett krav för nominering. Studenten ansvarar själv för att
ansöka om kandidatexamen i tid inför studiestarten på lärosätet den söker till.

•

Antagningen görs av mottagande universitet. Det finns ingen garanti för att nominerad student blir antagen

2 TERZIO
Chalmers har ett antal bilaterala avtal om studerandeutbyten med länder i och utanför Europa för högskoleingenjörer
och kandidatprogrammet Sjöfart och logistik som kallas Terzio. Utbytet sker under det tredje året på
högskoleingenjörsprogrammet, och man kan välja att studera en eller två terminer.
Chalmers avtal med partneruniversiteten ses över och uppdateras kontinuerligt, information om aktuella avtal visas i
Chalmers studentportal. Det är alltid det senast uppdaterade informationen som gäller. Utbytesuniversitet och antal
platser kan variera från år till år. Aktuell förteckning över möjliga utbytesuniversitet publiceras i samband med att
ansökningsomgången öppnar. Endast det studieresultat och registreringar som finns i Ladok vid tiden för ansökan tas
hänsyn till vid kontroll av krav och beräkning av meritvärden

2.1 Ansökan om utbytesstudier
•

ansökan om utbytesstudier ska ske i den tid och det sätt som anges i informationen i Studentportalen

•

ansökan får innehålla 2 val av utbytesuniversitet

•

till ansökan ska bifogas ett motivationsbrev
Motivationsbrevet ska innehålla information om intresse för valda universitet och utbildning, kunskaper vad
det innebär att studera i landet i fråga. Motivationsbrevet ska också innehålla mål med utbildningen, önskat
kursval och framtidsplaner. Det kan också innehålla information om studentens engagemang i olika
föreningar t.ex. kåren, CIRC.

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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2.2 Krav
Följande krav måste vara uppfyllda för att student ska kunna bli nominerad:
•
ska vara antagen till ett 3-årigt högskoleingenjörsprogram eller kandidatprogram Sjöfart och logistik på
Chalmers.
•
är registrerad på årskurs 2 och har inte påbörjat årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet eller
kandidatprogram Sjöfart och logistik
•

får sakna maximalt 15 hp jämfört med full studietakt 2). Det innebär att vid sista dag för ansökan:
o Registrerad på termin 3, årskurs 2: godkänd på minst 60 hp inkl. eventuella tillgodoräknanden
o Fullföljt termin 4, årskurs 2: godkänd på minst 105 hp inkl. eventuella tillgodoräknanden.

•
•

ha viktat betygsmedel1) på 3,70 eller högre
ha rätt utbildningsbakgrund för aktuellt utbyte i enlighet med gällande avtal och avser att studera kurser
inom det område som avtalet omfattar

Dispens kan undantagsvis medges från kraven efter särskild bedömning om konkurrens om platser från andra inte
finns eller om det finns andra särskilda skäl för dispens.

2.3 Urval
Urval tillämpas i de fall det finns fler behöriga sökande till ett utbytesuniversitet är vad det finns platser. Urvalet
grundar sig på ett meritvärde som beräknas på viktat betygsmedelvärde1) samt en produktionsfaktor.
Produktionsfaktor är de godkända poängen under den studietid som studenten varit registrerad på aktuellt program.
Vid urvalet tas hänsyn endast till de studieresultat, registreringar och beslut som finns tillgängliga i Ladok vid sista
dag för ansökan.
Endast betyg och poäng i godkända kurser på aktuellt program ingår i meritvärderingen. Kurser som är
tillgodoräknade och genomförda vid tidigare studier räknas inte med i meritvärderingen.
Vid registrerat studieuppehåll avräknas tiden för studieuppehållet från total studietid. Om det finns rapporterade
godkända resultat under studieuppehållet medräknas det som studietid. Höjda betyg genom s.k. plussning påverkar
meritvärdet om betyget är högre än det ursprungliga betyget men påverkar inte studietiden om betygsdatum inte
ändrats.
Student som inte tidigare deltagit i av Chalmers organiserat utbyte prioriteras.
Om underlaget för urvalsberäkning understiger 60 högskolepoäng kan hänsyn till tidigare studier behöva tas vid lika
meritvärde.
Om flera studenter har samma meritvärde i urvalet, avgörs urvalet genom samlad bedömning som grundas på
motivationsbrev. I sista hand tillämpas lottning.
Student som tidigare nominerats och inte tagit sin plats i anspråk kan erbjudas ny plats i annan urvalsomgång endast
om ingen konkurrens om platser finns.

Viktat betygsmedelvärde:
•
Kurser med betygsskalan 3, 4 och 5 räknas.
•
Kurser med betygsskalan U, G räknas inte
•
Tillgodoräknade kurser räknas inte
•
Hänsyn tas till kursens storlek, d.v.s. viktning tillämpas
•
Endast betyg i kurser som finns inrapporterade sista ansökningsdag och under aktuellt program räknas med
i det viktade medelbetyget
•
Kurser som är registrerade och inrapporterade som fristående kurs, räknas inte

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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Produktionsfaktor/Studietid:
•
Full studietid avser 60 högskolepoäng per läsår
•
Produktionsfaktorn kan maximalt uppgå till 1, totalt högre studietakt medför inte högre produktionsfaktor än 1
•
Studietiden beräknas på aktuellt program som studenten är registrerad på vid ansökan
•
Endast kurser registrerade inom det aktuella programmet vid sista dag för ansökan tas med i beräkningen
av produktionsfaktorn
•
Tidigare studier medräknas inte produktionsfaktorn även om dessa har tillgodoräknats
•
Registrerat studieuppehåll avräknas

Meritvärde= Viktat medelbetyg * Produktionsfaktor

2.4 Erbjudande om plats
Urvalsresultatet meddelas via epost till studentens Chalmers mailadress.
Studenten ska tacka ja till erbjuden senast det datum som anges i beskedet. Uteblivet svar innebär att studenten
stryks från samtliga alternativ. Om studenten tackar nej eller avstår från att tacka ja till erbjuden plats går erbjudandet
om plats till annan, reservplacerad student. Student som tackat ja eller nej till en plats i aktuell ansökningsomgång får
inga fler erbjudanden om plats. Erbjudandet om plats gäller endast i det aktuella universitetet och i den aktuella
urvalsomgången och kan inte flyttas till annan termin eller läsår.

Chalmers kan endast nominera till utbytesstudier, det är mottagande universitet som antar studenten. Det innebär att
om utbytet blir inställt eller om mottagande universitet inte accepterar nominerad student för antagning går
erbjudandet om plats tillbaka.

2.5 Förberedelse och ansökan till mottagande universitet
•

Ansökan till mottagande universitet måste ske enligt anvisningar och information från det mottagande
universitet

•

•

Studenten ska försäkra sig om att de kurser som studenten planerar att läsa vid utbytesuniversitetet kan i
hög grad tillgodoräknas i utbildningen på Chalmers. Ansökan om bedömning ska ske i god tid, dock senast
3 veckor före att ansökan ska skickas in till mottagande universitetet. Bedömningen görs av
utbildningssekreterare.
Studenten har ansvar för att informera sig om vad som gäller kring det utbytet de blivit nominerade till

•

Studenten ska ha rätt språkkunskaper för det aktuella utbytet

•

För att kunna bli registrerad på kurser på mastersnivå kräver ibland mottagande lärosäte att studenten kan
visa upp en utfärdad kandidatexamen. Detta är inte ett krav för nominering. Studenten ansvarar själv för att
ansöka om kandidatexamen i tid inför studiestarten på lärosätet den söker till.

•

Antagningen görs av mottagande universitet. Det finns ingen garanti för att nominerad student blir antagen

3 ERASMUS

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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3.1 Ansökan om utbytesstudier
•

Ansökan om utbytesstudier ska ske i den tid och det sätt som anges i anvisningarna.

•

Ansökan får innehålla 2 val av utbytesuniversitet

•

Till ansökan ska bifogas ett motivationsbrev
Motivationsbrevet bör innehålla information om intresse för valda universitet och utbildning, kunskaper vad
det innebär att studera i landet i fråga. Motivationsbrevet bör också innehålla mål med utbildningen, önskat
kursval och framtidsplaner. Det kan också innehålla information om studentens engagemang i olika
föreningar t.ex. kåren, CIRC.

•
•

Arkitektstudent ska bifoga en portfolio
Ansökan gäller endast det aktuella tiden för utbyte, önskas senare en förlängning av utbyte behöver ny
ansökan göras. Studenten konkurrerar då om platsen på samma villkor som vid ny ansökan.

3.2 Krav
-

vara registrerad på Chalmers som programstudent vid ansökningstillfället, på ett program som möjliggör
fullständigt tillgodoräknade på aktuellt program efter avslutade utbytesstudier
beräknas ha avklarat minst 60 hp på Chalmers innan studierna påbörjas vid partneruniversitetet
får inte sakna mer än 23 hp jämfört med full/nominell studietakt på programmet
studierna skall kunna tillgodoräknas i en examen från Chalmers
ha rätt utbildningsbakgrund för aktuellt utbyte i enlighet med gällande avtal och avser att studera kurser
inom det område som avtalet omfattar
i övrigt hänvisas till Erasmusregelverket

3.3 Urval
Urval tillämpas i de fall det finns fler behöriga sökande till ett utbytesuniversitet är vad det finns platser. Urvalet
grundar sig på ett meritvärde som beräknas på viktat betygsmedelvärde1) samt en produktionsfaktor.
Produktionsfaktor är de godkända poängen under den studietid som studenten varit registrerad på aktuellt program.
Vid urvalet tas hänsyn endast till de studieresultat, registreringar och beslut som finns tillgängliga i Ladok vid sista
dagen för ansökan.
Endast betyg och poäng i godkända kurser på aktuellt program ingår i meritvärderingen. Kurser som är
tillgodoräknade och genomförda vid tidigare studier räknas inte med i meritvärderingen.
Vid registrerat studieuppehåll avräknas tiden för studieuppehållet från total studietid.
Om det finns rapporterade godkända resultat under studieuppehållet medräknas det som studietid.
Höjda betyg genom s.k. plussning påverkar meritvärdet om betyget är högre än det ursprungliga betyget men
påverkar inte studietiden om betygsdatum inte ändrats.
Student som inte tidigare deltagit i av Chalmers organiserat utbyte prioriteras.
Om flera studenter har samma meritvärde i urvalet, avgörs urvalet genom samlad bedömning som grundas på
motivationsbrev. I sista hand tillämpas lottning.
Student som tidigare nominerats och inte tagit sin plats i anspråk kan erbjudas ny plats i annan urvalsomgång endast
om ingen konkurrens om platser finns.

Om underlaget för urvalsberäkning understiger 60 högskolepoäng kan hänsyn till tidigare studier behöva tas vid lika
meritvärde.
Urval för studenter från Arkitektur och Arkitektur och teknik som söker Arkitektplatser grundas på inlämnad portfölj.

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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Viktat betygsmedelvärde:
•
Kurser med betygsskalan 3, 4 och 5 räknas.
•
Kurser med betygsskalan U, G räknas inte
•
Tillgodoräknade kurser räknas inte
•
Hänsyn tas till kursens storlek, d.v.s. viktning tillämpas
•
Endast betyg i kurser som finns inrapporterade sista ansökningsdag och under aktuellt program räknas med
i det viktade medelbetyget
•
Kurser som är registrerade och inrapporterade som fristående kurs, räknas inte

Produktionsfaktor/Studietid:
•
Full studietid avser 60 högskolepoäng per läsår
•
Produktionsfaktorn kan maximalt uppgå till 1, totalt högre studietakt medför inte högre produktionsfaktor än 1
•
Studietiden beräknas på aktuellt program som studenten är registrerad på vid ansökan
•
Endast kurser godkända inom det aktuella programmet vid sista dag för ansökan tas med i beräkningen
av produktionsfaktorn
•
Tidigare studier medräknas inte produktionsfaktorn även om dessa har tillgodoräknats
•
Tiden för registrerat studieuppehåll avräknas om inte resultat har rapporterats under tiden för
studieuppehållet.

Meritvärde= Viktat medelbetyg * Produktionsfaktor

3.4 Erbjudande om plats
Urvalsresultatet meddelas via epost till studentens Chalmers mailadress.
Studenten ska tacka ja till erbjuden senast det datum som anges i beskedet. Uteblivet svar innebär att studenten
stryks från samtliga alternativ. Om studenten tackar nej eller avstår från att tacka ja till erbjuden plats går erbjudandet
om plats till annan, reservplacerad student. Student som tackat ja eller nej till en plats i aktuell ansökningsomgång får
inga fler erbjudanden om plats. Erbjudandet om plats gäller endast i det aktuella universitetet och i den aktuella
urvalsomgången och kan inte flyttas till annan termin eller läsår.

3.5 Förberedelse och ansökan till mottagande universitet
•

Ansökan till mottagande universitet måste ske enligt anvisningar och information från det mottagande
universitet

•

Studenten ska försäkra sig om att de kurser som studenten planerar att läsa vid utbytesuniversitetet kan i
hög grad tillgodoräknas i utbildningen på Chalmers. Ansökan om bedömning ska ske i god tid, dock senast
3 veckor före att ansökan ska skickas in till mottagande universitetet. Bedömningen görs av
utbildningssekreterare.

•

Studenten har ansvar för att informera sig om vad som gäller kring det utbytet de blivit nominerade till

•

Studenten ska ha rätt språkkunskaper för det aktuella utbytet

•

•

För att kunna bli registrerad på kurser på mastersnivå kräver ibland mottagande lärosäte att studenten kan
visa upp en utfärdad kandidatexamen. Detta är inte ett krav för nominering. Studenten ansvarar själv för att
ansöka om kandidatexamen i tid inför studiestarten på lärosätet den söker till.
Antagningen görs av mottagande universitet. Det finns ingen garanti för att nominerad student blir antage

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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4 NORDPLUS/NORDTEK
4.1 Ansökan om utbytesstudier
•

ansökan om utbytesstudier ska ske den tid och på det sätt som anges i anvisningarna

•
•

ansökan får innehålla 2 val av utbytesuniversitet
till ansökan ska bifogas ett motivationsbrev
Motivationsbrevet bör innehålla information om intresse för valda universitet och utbildning, kunskaper vad
det innebär att studera i landet i fråga. Motivationsbrevet bör också innehålla mål med utbildningen, önskat
kursval och framtidsplaner. Det kan också innehålla information om studentens engagemang i olika
föreningar t.ex. kåren, CIRC.
arkitektstudent ska bifoga en portfolio

•

4.2 Krav
-

vara registrerad som programstudent vid ansökningstillfället
ska ha avklarat minst 120 hp vid sista dag för ansökan.
studierna skall kunna tillgodoräknas i en examen från Chalmers.
ha rätt utbildningsbakgrund för aktuellt utbyte i enlighet med gällande avtal och avser att studera kurser
inom det område som avtalet omfattar
särskilda regler finns för att erhålla stipendium

4.3 Urval
Urval tillämpas i de fall det finns fler behöriga sökande till ett utbytesuniversitet är vad det finns platser. Urvalet
grundar sig på ett meritvärde som beräknas på viktat betygsmedelvärde1) samt en produktionsfaktor.
Produktionsfaktor är de godkända poängen under den studietid som studenten varit registrerad på aktuellt program.
Vid urvalet tas hänsyn endast till de studieresultat, registreringar och beslut som finns tillgängliga i Ladok vid sista
dag för ansökan.
Endast betyg och poäng i godkända kurser på aktuellt program ingår i meritvärderingen. Kurser som är
tillgodoräknade och genomförda vid tidigare studier räknas inte med i meritvärderingen.
Vid registrerat studieuppehåll avräknas tiden för studieuppehållet från total studietid.
Om det finns rapporterade godkända resultat under studieuppehållet medräknas det som studietid.
Höjda betyg genom s.k. plussning påverkar meritvärdet om betyget är högre än det ursprungliga betyget men
påverkar inte studietiden om betygsdatum inte ändrats.
Student som inte tidigare deltagit i av Chalmers organiserat utbyte prioriteras.
Om flera studenter har samma meritvärde i urvalet, avgörs urvalet genom samlad bedömning som grundas på
motivationsbrev. I sista hand tillämpas lottning.
Student som tidigare nominerats och inte tagit sin plats i anspråk kan erbjudas ny plats i annan urvalsomgång endast
om ingen konkurrens om platser finns.
Om underlaget för urvalsberäkning understiger 60 högskolepoäng kan hänsyn till tidigare studier behöva tas vid lika
meritvärde.
Urval för studenter från Arkitektur och Arkitektur och teknik som söker arkitektplatser grundas på inlämnad portfölj.
1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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Viktat betygsmedelvärde:
•
Kurser med betygsskalan 3, 4 och 5 räknas.
•
Kurser med betygsskalan U, G räknas inte
•
Tillgodoräknade kurser räknas inte
•
Hänsyn tas till kursens storlek, d.v.s. viktning tillämpas
•
Endast betyg i kurser som finns inrapporterade sista ansökningsdag och under aktuellt program räknas med
i det viktade medelbetyget
•
Kurser som är registrerade och inrapporterade som fristående kurs, räknas inte

Produktionsfaktor/Studietid:
•
Full studietid avser 60 högskolepoäng per läsår
•
Produktionsfaktorn kan maximalt uppgå till 1, totalt högre studietakt medför inte högre produktionsfaktor än 1
•
Studietiden beräknas på aktuellt program som studenten är registrerad på vid sista dag för ansökan
•
Endast kurser godkända inom det aktuella programmet vid sista dagen för ansökan tas med i beräkningen
av produktionsfaktorn
•
Tidigare studier medräknas inte produktionsfaktorn även om dessa har tillgodoräknats
•
Tiden för registrerat studieuppehåll avräknas om inte resultat har rapporterats under tiden för
studieuppehållet.

4.4 Erbjudande om plats
Urvalsresultatet meddelas via epost till studentens Chalmers mailadress.
Studenten ska tacka ja till erbjuden plats senast det datum som anges i beskedet. Uteblivet svar innebär att
studenten stryks från samtliga alternativ. Om studenten tackar nej eller avstår från att tacka ja till erbjuden plats går
erbjudandet om plats till annan, reservplacerad student. Student som tackat ja eller nej till en plats i aktuell
ansökningsomgång får inga fler erbjudanden om plats. Erbjudandet om plats gäller endast i det aktuella universitetet
och i den aktuella urvalsomgången och kan inte flyttas till annan termin eller läsår.

4.5 Förberedelse och ansökan till mottagande universitet
•
•

Ansökan till mottagande universitet måste ske enligt anvisningar och information från det mottagande
universitet
Studenten ska försäkra sig om att de kurser som studenten planerar att läsa vid utbytesuniversitetet kan i
hög grad tillgodoräknas i utbildningen på Chalmers. Ansökan om bedömning ska ske i god tid, dock senast
3 veckor före att ansökan ska skickas in till mottagande universitetet. Undantag från denna regel kan
förekomma i synnerliga fall. Bedömningen görs av utbildningssekreterare.

•

Studenten har ansvar för att informera sig om vad som gäller kring det utbytet de blivit nominerade till

•
•

Studenten ska ha rätt språkkunskaper för det aktuella utbytet
För att kunna bli registrerad på kurser på mastersnivå kräver ibland mottagande lärosäte att studenten kan
visa upp en utfärdad kandidatexamen. Detta är inte ett krav för nominering. Studenten ansvarar själv för att
ansöka om kandidatexamen i tid inför studiestarten på lärosätet den söker till.

•

Antagningen görs av mottagande universitet. Det finns ingen garanti för att nominerad student blir antagen

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår
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5 IDEA League Sommarskolor
Urvalskriterier av doktorander
5.3 Urval
-

Inriktningen på sommarskolan ska stämma med inriktningen på doktorandens forskningsområde, i den mån
det behövs för att sålla bort doktorander.

-

Var doktoranden befinner sig i utbildningen.
Doktoranden får inte avsluta utbildningen innan sommarskolan äger rum.
Den med kortast tid kvar på sin utbildning, ska prioriteras i förhållande till den som skulle kunna åka
nästkommande år.
Intyg från handledaren måste ha lagts in i Siropsystemet.
(Motiveringsbrev)

Urvalskriterier och krav för mastersstudenter
5.2 Krav
-

Ska vara registrerad student på Chalmers vid ansökan.
Inte mer än två eftersläpande kurser.

5.3 Urval
-

Medelbetyg ligger som grund vid urval
Student i åk 2 på mastersnivå, som beräknas avsluta sina studier före kursstart, ges lägsta prioritet. Har
studenten inte avklarade kurser vid urvalet så räkna vi med att hen inte är klar med kurserna innan kursstart.
Måste uppfylla de krav som eventuellt är inskrivna i beskrivning av innehållet för respektive sommarskola.

1)
2)

viktat betygsmedelvärde = beräknat betygsmedelvärde med hänsyn tagen till kursens poäng
Full studietakt = 60 hp per läsår

