
MARKNADSFÖRING AV 
STUDIEPROGRAM FÖR 

INTERNATIONELLA STUDENTER

- HUR SAMARBETAR VI?



• International Office (IO) uppdrag

• Vad vi kan hjälpa program med och hur vi stöttar i övrigt

• Exempel på aktiviteter vi gör för att stödja internationell 
studentrekrytering

• Frågor om hur vi bäst kan samarbeta

TÄNKTE PRATA OM



INTERNATIONAL OFFICE
UPPDRAG

Studentrekrytering



• Ansvara för internationell studentrekrytering och relationen 
med internationella alumner 

• Ansvara för de engelskspråkiga universitetsövergripande 
webbsidorna under utbildning 

• Ansvara för mottagande och avslutsceremoni för 
internationella studenter

• Förvalta och utveckla den administrativa processen för 
avgiftsbetalande studenter, inklusive tillhörande IT-system, 
samt hantering av stipendier för denna studentgrupp. 

IO SKA



• Avgiftsbetalande studenter 

o Söker på egen hand, ej medborgare i EU/EEA eller Schweiz

• Europeiska freemover-studenter

o Söker på egen hand, betalar inte studieavgift

• Utbytesstudenter 

o Genom utbytesavtal med partneruniversitet

INTERNATIONELLA STUDENTER



VI SOM JOBBAR MED DETTA

Jessica B Grahn Petra Käck Sandra Lundström

epost: komm.io@umu.se



TUITION FEES & SCHOLARSHIPS

Angelica Jonsson Ingrid Stoor

epost: tuitionfees@umu.se



VAD GÖR INTERNATIONAL OFFICE

• Utbildningswebben på engelska (dock inte specifika programsidor)

• Webinars och digitala event och mässor

• Digitala kampanjer

• Masterbroschyr, pdf

• Pre-departure (egna och i samarbete med SI/ambassader och alumner)

• Filmer till Facebook, Youtube, webb och nystartade program

• Engelska Facebook

• Nyhetsutskick till sökande respektive antagna studenter

• Orientation, Graduation Ceremony



• Rådgivning, exempelvis hur nå ut

• Filmer till nystartade program som ges på engelska 

• Programsidor webb, stöd för innehåll 

• Kontakt med andra program, ex. tips inför uppstart 

VAD VI KAN HJÄLPA TILL MED



• Nätverk för programkontakter 

• Internationaliseringsforum (Teams) 

• Nyhetsbrev från International Office 

NÄTVERK OCH FORUM



• Ansökningsperiod, okt–jan (jun-aug) 
o Rekryteringsmässor och webinars

o Digitala kampanjer

o Nyhetsutskick (Umu som prio 1)

• Ansökan till stipendier, jan–mars
o Nyhetsutskick (Umu som prio 1)

• Efter antagningsbesked, april–juni

o Pre-departure (okt-dec)
o Nyhetsutskick

ÅRSCYKEL FÖR REKRYTERING

Skapa intresse, 
driva trafik till webben

Hålla kvar intresse, 
förbereda för studier



UTBILDNINGSWEBBEN PÅ ENGELSKA



MÄSSOR, WEBINARS
OCH ANDRA DIGITALA EVENT 







• Asia, 2 oktober

• Europe/MENA/Africa, 6 oktober

• Americas, 9 oktober

• Indian subcontinent, 13 oktober 

• China and East Asia, 16 oktober

• Eventuellt Indien via Nordic Centre India, 
november/december  

STUDY IN SWEDEN FAIRS 2021



DIGITALA KAMPANJER, 
MASTERBROSCHYR OCH FACEBOOK



FILMER

https://youtu.be/iqg61hu_VSw
https://youtu.be/tipAYGs9Bm0


KOMMUNIKATION MED INTRESSERADE OCH 
ANTAGNA STUDENTER



ORIENTATION OCH 
GRADUATION CEREMONY



TACK!

Photo: Mattias Pettersson



• Hur kan vi få reda på att det planeras nya program? 

• Hur jobbar ni med nya program? 

• Vad behöver vi göra för att få kännedom om när förändringar 
är på G? Exempelvis när program avslutas. 

• Har ni några andra förslag på hur vi bör samarbeta? 

FRÅGOR


