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    Sveriges universitets-     2022-06-02 
    och högskoleförbund    SU-850-0029-22 
     Presidiebeslut 
 
 
 
 
 
 
 
SUHF Arbetsgrupp för EUI studieadministrativa frågor 
 

Bakgrund 

Europauniversitetsinitiativet (EUI) ingår som ett flaggskepp och testbädd i EU-kommissionens arbete 
för att utveckla det europeiska utbildningsområdet (European Education Area - EEA). Syftet med EUI 
är att stödja systematiskt, strukturellt och hållbart transnationellt samarbete mellan lärosäten i hela 
Europa och i alla delar av deras verksamhet: utbildning, forskning, innovation och samhällsservice.  

Elva svenska universitet är idag med i olika europauniversitetsallianser: LU, SU, GU, LiU, KTH, HHS, 
Chalmers, LTU, UU, LnU samt KI. Ytterligare svenska lärosäten är sannolikt på väg in i olika allianser 
efter EU-kommissionens senaste utlysning av nya medel för Erasmus+ Europauniversitet 2022. 

EUI strävar bland annat efter att på olika sätt öppna fria studentflöden mellan de lärosäten som ingår 
i respektive allians, genom att bygga gemensamma strukturer som främjar studenternas möjligheter 
att inom allianserna fritt ta del av kurser, moocar, micromeriter och andra aktiviteter, samt även 
efter att möjliggöra visionen av en sameuropeisk examen.  

Beredningsgruppen för europauniversitet, som rapporterar till SUHF:s expertgrupp för international-
iseringsfrågor, har överlämnat en skrivelse till SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor. 
Skrivelsen lyfter nationella studieadministrativa hinder som har identifierats av svenska lärosäten 
inom europauniversitetsallianser (expertgruppens möte den 7 april 2022). 

Expertgruppen för studieadministrativa frågor har snabbinventerat ytterligare hinder och även  
möjliga lösningar, men konstaterar att en djupare analys behöver göras.  

Expertgruppens initiala iakttagelse är att det i nuläget framstår som om elva lärosäten, i hög grad var 
för sig, arbetar med att anpassa sina lokala studieadministrativa processer samt även med att på-
verka de nationella förutsättningarna för att möjliggöra målsättningarna för respektive allians. De 
studieadministrativa processerna är till stor del nationellt samordnade. De bygger på ett gemensamt 
nationellt regelverk och hanteras i de nationella studieadministrativa systemen för antagning och 
studiedokumentation, NyA och Ladok. Förändringar som genomförs i det nationella regelverket och i 
de studieadministrativa systemen påverkar samtliga svenska lärosäten och de nationella förutsätt-
ningarna för administration av studier och studenter. 

För att stödja medlemmarnas arbete att nå framgång inom olika europauniversitetsallianser, samt 
för att främja nationell likvärdighet och resurseffektivitet för samtliga medlemmar, bör SUHF  
förstärka arbetet att identifiera studieadministrativa frågor som är gemensamma för allianserna, 
beskriva best practice, samt även ta fram rekommendationer då det anses möjligt. 
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Beslut 

SUHF:s presidium beslutar att SUHF tillsätter en tillfällig arbetsgrupp för EUI under expertgruppen för 
studieadministrativa frågor för att identifiera studieadministrativa frågor som är gemensamma för 
europauniversitetsallianserna, samt för att ta fram beskrivningar av best practice och då det bedöms 
möjligt även förslag till nationella rekommendationer. 

Arbetsgruppen ska sträva efter nationellt samordnade lösningar som är enkla och smidiga, samt  
fungerar inom gällande svensk lag och förordning. För kvarstående regelfrågor som inte går att lösa 
med best practice eller rekommendationer har expertgruppen för studieadministrativa frågor fått 
uppdraget att bereda dessa inom SUHF, för att ge argumentation och underlag till SUHF:s styrelse 
och förbundsförsamling som beslutar om och hur SUHF driver sådana frågor vidare. 

Arbetsgruppen bör tillsättas med specialistkompetens inom internationaliserings-, antagnings- och 
examensfrågor. Arbetsgruppens ordförande bör vara ledamot i expertgruppen för studieadministra-
tiva frågor. Sveriges förenade studentkårer, Ladokkonsortiet och UHR har rätt att utse varsin repre-
sentant till arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen ska regelbundet rapportera till expertgruppen för studieadministrativa frågor. 

Expertgruppen för studieadministrativa frågor ska regelbundet stämma av arbetsgruppens arbete 
med expertgruppen för internationaliseringsfrågor.  

Arbetsgruppens uppdrag gäller för perioden 1 juli 2022 – 31 december 2024 

 
Enligt uppdrag 
 

 
Marita Hilliges 
generalsekreterare 


