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Utlysning av Utbildningskommitténs 
medel för internationaliserings- och 
samverkanscheckar läsåret 2022/2023 
med sista ansökningsdag 2022-08-12  

Vid fakultetsnämndens sammanträde 2021-10-26 avsattes 263,5 tkr för 
internationaliseringscheckar och 263,5 tkr för samverkanscheckar för år 
2022 (inkl. UGEM och FGEM). 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 2022. Sista ansökningsdag är 2022-08-12, och 
beviljade medel får användas till och med 2023-06-30. 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 skapa 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 utbildningar 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 inkl. UGEM och 
FGEM, 16 tkr/vecka inom Sverige och Europa, 24 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.  

För både internationaliserings- och samverkanscheckar gäller att vistelsen 
kan starta omedelbart efter beviljad ansökan, men ska vara slutförd senast 
2023-06-30. 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.  
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Observera: 

• Ansökningsformulär för medel för internationaliserings- och 
samverkanscheckar finns på:  
www.aurora.umu.se/organisation-och-

styrning/organisation/fakultetssidor/teknisk-naturvetenskaplig-

fakultet/utlysningar/utlysning-av-utbildningskommittens-medel-for-

internationalisering-och-samverkan/   
I formuläret anges om ansökan avser internationaliserings- eller 
samverkanscheck. Ansökan kan ej avse bådadera. 
 

• Endast ansökningar skrivna i ansökningsformuläret kommer att 
behandlas. För att medel ska beviljas måste ansökningsformuläret 
vara korrekt ifyllt. 

 

• Ansökningar skickas elektroniskt i pdf-format till 
medel@diarie.umu.se, senast 2022-08-12.                                    
Ange Dnr FS 2.1.6-723-22 som ämne i mailet. 
 

• Ansökan ska tillstyrkas av prefekt. 
 

• Tänk på att resa så hållbart som möjligt! 
 

Välkommen med din ansökan!  

Utbildningskommittén 

http://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/utlysning-av-utbildningskommittens-medel-for-internationalisering-och-samverkan/
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Ansökan om internationaliserings- eller 
samverkanscheck, sista ansökningsdag 
2022-08-12 

Tilldelade medel erhålls efter slutrapportering. Sista dag för rapportering är 
tre månader efter slutdatum för aktiviteten, angiven nedan. Ansökan ska 
skrivas under av berörd prefekt. Ansökan insänds elektroniskt till 
medel@diarie.umu.se, ange FS 2.1.6-723-22 som ämne i mailet. 
Datum anges nedan som åååå-mm-dd.  

Blanketten måste vara korrekt ifylld för att medel ska beviljas.  

Sökande, befattning och institution: 

      

Berörda utbildningar:  

         

 

Ansökningsdatum: 

      

Beräknat 

slutdatum: 

      
1Ansökan avser 

internationalisering: 

      1Ansökan avser 

samverkan: 

      

Tillstyrkt av berörd/a programansvariga          

 
 

Sökta medel (faktiska kostnader inkl. 

UGEM och FGEM) 

SEK 

Löner inkl LKP: (56,88%)       

Resor:       

Boende:       

Annat:       
 
2UGEM och FGEM (31,7 %) 

                 
  

                 

Total summa: 
 

      

 

3Underskrift av prefekt 

 

1 Ansökan ska avse antingen internationaliseringscheck eller samverkanscheck, ej 
både och.  

2 Kostnadsberäkningen ska omfatta direkta kostnader samt påslag för 
gemensamma kostnader gällande lönekostnader och externa driftskostnader. 
Beviljade medel ska täcka kostnader för både satsningens kärnverksamhet och 
stödverksamhet på samtliga tre nivåer.  (UGEM 2022: 24,3 %, FGEM 2022: 7,4 %). 

3 Signeras digitalt via eduSign, https://edusign.sunet.se/ 



 

Blankett ansökan internationalisering- och 

samverkanscheck 

Dnr FS 2.1.6-723-22 

 

2022-04-13 

Sid 2 (2)  

 

 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet/Utbildningskommittén 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

SAMMANFATTNING: (Beskriv kortfattat ändamålet med ansökan och på 

vilket sätt beviljade medel kan leda till ökad internationalisering eller samverkan 

för utbildningen.)  

      

 

 

Vistelse/utbyte: (Ange lärosäte/företag/organisation och vilken tidsperiod 

som det gäller). 

      

 

 

Projektplan: (Ange preliminärt program för vistelse/utbyte och dess olika 

aktiviteter och om ansökan är kursutveckling, utbytesavtal eller extern vistelse 

vid företag/organisation vid samverkanscheck) 

      

 

BUDGETKOMMENTARER: (Kommentera och förtydliga budgeten om 

nödvändigt. Ange arbetstimmar.)  

      

 

 

 

 

 

 

 

  


