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Overordnede krav til udvekslingsaftaler
Alle bilaterale udvekslingsaftaler, som indgås mellem SCIENCE og et andet
universitet, skal leve op til følgende overordnede krav:
 Aftalen skal udgøre et stærkt og fagligt relevant tilbud til de studerende.
Dvs. at partnerinstitutionen som minimum skal leve op til de faglige
standarder, der gælder på SCIENCE, og matche eller supplere fakultetets
faglige profil og uddannelsestilbud.
 Der skal være gensidig mobilitet og balance mellem ind- og udrejsende
studerende set over aftaleperioden, dvs. at det skal kunne godtgøres, at
SCIENCE ikke blot vil modtage studerende via aftalen, men også sende
et tilsvarende antal studerende til partnerinstitutionen. Institutterne har et
medansvar for at rekruttere udrejsende studerende til de aftaler, de vælger
at indgå.
Vurderingskriterier
Modtager du en anmodning om at indgå en udvekslingsaftale, eller ønsker
du selv at oprette en aftale, bør du kontakte SIK med henblik på sammen at
afdække følgende spørgsmål for at vurdere, om aftalen kan indfri kravene:


Er universitetet en anerkendt og fagligt stærk institution på linje med
SCIENCE inden for det givne fagområde – fx ifølge internationale
rankings?
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Har universitetet et relevant og tilstrækkeligt bredt udbud af kurser på
engelsk til, at SCIENCE studerende med sikkerhed kan optjene 30
ECTS point per semester – også i tilfælde af aflysning af kurser?
Hvis der kun er tilstrækkeligt med kurser på engelsk på kandidatniveau,
er det da muligt for bachelorstuderende at tage kandidatkurser?
Opererer partneruniversitetet med en akademisk kalender, som passer til
vores, og som gør det muligt for SCIENCE studerende at passe et
udlandshold ind i deres uddannelsesforløb herhjemme – og hvis ikke,
kan der findes en løsning?
Er det muligt for studerende fra det givne fagområde på SCIENCE at
tage af sted, når de relevante kurser ligger – passer det med deres
mobilitetsvindue?
Er det muligt for SCIENCE studerende at lave research projekter under
deres ophold, fx som erstatning for et bachelorprojekt?
Vil en aftale inden for det givne fagområde give studerende nye
specialiseringsmuligheder og/eller yderligere mulighed for at fordybe
sig fagligt?
Er aftalen et godt supplement til instituttets eksisterende aftaleportefølje
i forhold til fagområde? Har instituttet fx allerede mange aftaler inden
for det givne fagområde – og bliver fagområdets nuværende aftaler
brugt af både ind- og udrejsende studerende (er der balance)?
Er der allerede mange aftaler inden for det givne fagområde i den
geografiske region? Bliver fagområdets nuværende aftaler i den
geografiske region brugt af både ind- og udrejsende studerende (er der
balance)?
Giver det mening i forhold til det givne fagområde at indgå en aftale,
hvor studieperioden lyder på et semester eller et helt akademisk år? Vil
studerende fra det givne fagområde på SCIENCE have mulighed for at
rejse ud et helt akademisk år?
Er der personlige relationer mellem akademiske medarbejdere på
SCIENCE og det potentielle partneruniversitet, som der kan drages
fordel af i forbindelse med promovering af og rekruttering til aftalen?

Kriterierne kan både bruges i forbindelse med indgåelse af nye aftaler og i
forbindelse med evaluering af allerede eksisterende aftaler – er der tale om
allerede eksisterende aftaler, skal der tages højde for de erfaringer,
SCIENCE har gjort sig med partneren i den foreløbige aftaleperiode,
herunder så vidt muligt de udrejsende studerendes oplevelser, erfaringer
med det administrative samarbejde, etc.
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