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Utlysning av utbildningskommitténs medel för internationaliserings- och 

samverkanscheckar 2021 med sista ansökningsdag 2021-08-10.  

Vid fakultetsnämndens sammanträde 2020-10-29 avsattes 150 tkr för internationaliseringscheckar 

och 225 tkr för samverkanscheckar för år 2021. Utlysningen av checkar riktar sig till de som 

undervisar på kurs/program vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och är tillsvidareanställda 

(inklusive biträdande lektorer) vid fakulteten.  

Detta är den andra utlysningen av internationaliserings- och samverkanscheckar 2021. Sista 

ansökningsdag är 2021-08-10, och beviljade medel får användas till och med 2022-06-30. 

Ansökningarna behandlas och beslutas av utbildningskommittén vid närmaste sammanträde efter sista 

ansökningsdag. Kommittén förbehåller sig rätten att inte dela ut hela det reserverade beloppet.  

Internationaliseringscheckarnas syfte är att stärka och inspirera till internationalisering inom 

utbildning på förutbildningsnivå, grund- och avancerad nivå. Medel utgår framförallt till de som vill 

göra ett lärarutbyte, utveckla kurser eller utbytesavtal i samarbete med utländska lärosäten.  

Samverkanscheckarnas syfte är att stödja de som undervisar att under en avgränsad period vistas vid 

en extern arbetsplats där erfarenheterna och lärdomar av vistelsen ska vara till gagn för fakultetens 

utbildningsverksamhet på förutbildningsnivå, grund- och avancerad nivå. Med en extern arbetsplats 

avses i detta sammanhang en arbetsplats som är utanför högskolesektorn och där fakultetens 

studenter skulle kunna få arbete efter studierna. 

Medel tilldelas för resor och boendekostnader (maxbelopp 10 tkr/vecka inom Sverige och Europa,      

15 tkr/vecka utom Europa), vilka rekvireras i efterskott. Dessutom ersätts institutionen för 

lönekostnad motsvarande vistelsetiden. Vistelsen kan vara upp till 20 arbetsdagar. Ersättning för 

traktamente utgår ej. På grund av rådande pandemi gäller f.n. stor restriktivitet för tjänsteresor och att 

digitala alternativ alltid ska vara huvudalternativ för resor och arrangemang (rektorsbeslut 2020-12-17, 

dnr FS 1.1-2617-20). Internationaliseringscheck beviljas därför med förbehållet att universitetets 

reserestriktioner har hävts vid tidpunkten för den planerade vistelsen och att resan/vistelsen kan 

genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samverkanscheck beviljas med 

förbehållet att vistelsen vid den externa verksamheten/arbetsplatsen kan genomföras i enlighet med de 

rekommendationer som gäller vid tidpunkten för den planerade vistelsen. 

För både internationaliserings- och samverkanscheckar gäller att vistelsen kan starta omedelbart efter 

beviljad ansökan, men ska vara slutförd senast 2022-06-30. En slutrapport (ca en sida i ett Word-

formulär) ska skickas in till fakultetskansliet senast tre månader efter vistelsens slut. Först efter 

godkänd slutrapport betalas de beviljade medlen ut.  

Observera: 

 Ansökningsformulär för medel för internationaliserings- och samverkanscheckar finns på:

www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utlysning-av-utbildningskommittens-medel-

for-internationalisering-och-samverkan/ I formuläret anges om ansökan avser

internationaliserings- eller samverkanscheck.

 Endast ansökningar skrivna i ansökningsformuläret kommer att behandlas. För att medel ska

beviljas måste ansökningsformuläret vara korrekt ifyllt.

 Ansökningar skickas elektroniskt i word-format till medel@diarie.umu.se, senast 2021-01-12.

 Ange Dnr: FS 2.1.6-753-21  som ämne i mailet.

 Glöm inte att förankra din ansökan med prefekt innan du söker medel.

Välkommen med din ansökan! 

Utbildningskommittén 

Bilaga p 50.
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