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Learning	Agreement	–	vad	är	det?	

Alla	 studenter	 som	 läser	 en	 termin	 utomlands	 under	 pågående	 utbildning	 vid	
Företagsekonomiska	 institutionen	 bör	 fylla	 i	 ett	 s.k.	 Learning	 Agreement.	 I	 denna	 lathund	
förklaras	proceduren	kring	Learning	Agreement.	Läs	igenom	hela	lathunden	innan	du	börjar	
fylla	i	ditt	Learning	Agreement!	

Learning	 Agreement,	 hädanefter	 kallat	 LA,	 är	 en	 överenskommelse	mellan	 studenten	 och	
Företagsekonomiska	institutionen	om	att	de	kurser	studenten	läser	under	sin	utlandstermin	
kan	 tillgodoräknas	 inom	 ramen	 för	 utbildningen	 vid	 Företagsekonomiska	 institutionen.	 De	
flesta	studenter	som	läser	en	termin	utomlands	gör	det	genom	ett	av	Företagsekonomiska	
institutionens	utbytesavtal,	men	det	 finns	också	många	studenter	som	studerar	utomlands	
via	 ett	 av	 Stockholms	 universitets	 centrala,	 bilaterala	 utbytesavtal.	 Det	 finns	 även	 en	 del	
studenter	som	väljer	att	själva	ordna	och	betala	för	sina	utlandsstudier,	s.k.	”free-movers”.	
För	 studenter	 som	 åker	 via	 ett	 av	 Företagsekonomiska	 institutionens	 utbytesavtal	 inom	
Erasmussamarbetet,	 vilket	 omfattar	 lärosäten	 i	 Europa,	 är	 upprättandet	 av	 ett	 LA	
obligatoriskt.	Vi	uppmanar	dock	alla	utresande	studenter	att	upprätta	ett	LA.	Det	finns	flera	
anledningar	till	detta:	

• Ett	 godkänt	 LA	 innebär	 en	 trygghet	 för	 dig	 som	 student.	Du	 vet	 på	 förhand	 att	 de	
kurser	som	står	med	på	ditt	LA	kan	tillgodoräknas	i	din	utbildning.	Det	blir	alltså	inga	
otrevliga	överraskningar	när	du	kommer	hem	efter	en	hel	termin	utomlands.		

• Av	 ditt	 LA	 framgår	 hur	 många	 poäng	 du	 ska	 läsa	 för	 att	 få	 ihop	 en	 termins	
heltidsstudier.	 Du	 behöver	 då	 aldrig	 fundera	 på	 hur	många	 poäng	 en	 viss	 kurs	 vid	
värduniversitetet	motsvarar	vid	SU.		

• Processen	 kring	 ansökan	 om	 tillgodoräknande	 efter	 avslutade	 utlandsstudier	
underlättas.	En	bedömning	av	dina	kurser	har	redan	gjorts	i	och	med	upprättandet	av	
LA	och	så	snart	du	har	lämnat	in	din	ansökan	om	tillgodoräknande	tillsammans	med	
LA	 kan	 tillgodoräknandet	 då	 ske	 snabbt	 och	 effektivt	 och	 du	 får	 in	 dina	 poäng	
omgående.		

Observera	 att	 ett	 godkänt	 LA	 ska	 bifogas	 ansökan	 om	 tillgodoräknande	 efter	 avslutad	
utlandstermin	–	tillgodoräknandet	sker	inte	automatiskt,	utan	studenten	måste	lämna	in	en	
ansökan.	

LA	 ska	 betraktas	 som	 ett	 slags	 kontrakt	 och	 ska	 skrivas	 under	 av	 tre	 parter:	 studenten,	
hemuniversitetet	och	värduniversitetet.	Eftersom	LA	är	ett	officiellt	dokument	är	det	viktigt	
att	 alla	 parter	 skriver	 under.	 Genom	 sin	 signatur	 bekräftar	 den	 signerande	 parten	 att	
han/hon	har	tagit	del	av	informationen	på	LA	och	godkänner	informationen	på	LA.		

	 	



	

Vem	ska	skriva	under	vid	hem/värduniversitetet?	

Hemuniversitetet	 kallas	 ”Sending	 institution”	 på	 LA.	 Vanligen	 är	 det	 studierektor	 vid	
Företagsekonomiska	 institutionen	 som	 skriver	 under,	 men	 det	 kan	 också	 vara	 en	
studievägledare	som	skriver	under	för	studierektors	räkning.			

Värduniversitetet	 kallas	 ”Receiving	 institution”	 på	 LA.	 Den	 som	 skriver	 under	 för	
värduniversitetets	 räkning	är	ofta	någon	som	har	hand	om	 inkommande	utbytesstudenter,	
såsom	en	internationell	koordinator	eller	studievägledare.		

Hur	går	det	till	att	upprätta	ett	LA?	

Vid	 Företagsekonomiska	 institutionen	 sker	 upprättandet	 av	 ett	 LA	 i	 Fastreg.	 Det	 är	 alltså	
inledningsvis	 ett	 elektroniskt	 dokument.	 Ditt	 slutgiltiga	 LA	 kommer	 dock	 att	 vara	 ett	
utskrivet	pappersdokument,	eftersom	det	ska	signeras	av	tre	parter.	

• Studenter	 som	åker	 på	utbyte	 inom	Erasmus	 får	 i	 allmänhet	 fylla	 i	 två	 LA:	 ett	 från	
hemuniversitetet	 och	 ett	 från	 värduniversitetet.	 Anledningen	 är	 att	 utbytet	 ska	
dokumenteras	av	både	hem-	och	värduniversitet.	Det	LA	du	får	av	värduniversitetet	
ersätter	ej	ditt	LA	i	Fastreg.	Du	ska	alltid	ha	ett	upprättat	LA	i	Fastreg	och	eventuella	
ändringar	ska	alltid	dokumenteras	i	Fastreg	och	godkännas	av	oss.	

När	du	har	 fått	en	utbytesplats,	antingen	via	Företagsekonomiska	 institutionens	avtal	eller	
via	Stockholms	universitets	centrala	avtal,	kommer	din	utbytestermin	att	registreras	i	Ladok,	
det	universitetsövergripande	studieadministrativa	systemet.		

• Åker	 du	 som	 free-mover?	 Vi	 rekommenderar	 att	 du	 också	 får	 din	 utlandstermin	
registrerad	 i	 Ladok	 eftersom	 det	 ger	 dig	 tillgång	 till	 LA	 samt	 underlättar	
administrationen	 av	 ditt	 tillgodoräknande.	 För	 att	 din	 utlandstermin	 ska	 bli	
registrerad	 i	 Ladok	 ska	 du	 kontakta	 våra	 internationella	 koordinatorer	 på	Office	 of	
International	 Affairs	 och	meddela	 dem	 namnet	 på	 det	 lärosäte	 du	 ska	 studera	 vid	
samt	aktuella	terminsdatum.		

	 	



	

När	 registreringen	 av	 din	 utbytes/utlandstermin	 är	 gjord	 i	 Ladok	 sker	 en	 överföring	 av	
information	 från	 Ladok	 till	 Fastreg.	 Då	 kommer	 du	 att	 få	 upp	 en	 länk	 kallad	 Learning	
Agreements	i	menyn	i	Fastreg	(bild	1).		

Bild	1	

	

I	vissa	fall	ska	du	skicka	in	kursval	tillsammans	med	ansökan	till	ditt	värduniversitet	och	i	ett	
tidigt	 skede	 är	 det	 då	 inte	 säkert	 att	 LA	 har	 blivit	 tillgängligt	 i	 Fastreg	 (överföringen	 från	
Ladok	 har	 inte	 hunnit	 ske).	 Då	 bör	 du	 kontakta	 studievägledare	 eller	 studierektor	 för	 en	
genomgång	 av	 dina	 kursval,	 så	 att	 du	 får	 bekräftelse	 på	 att	 de	 kurser	 du	 ansöker	 till	 kan	
godkännas	för	tillgodoräknande.	Observera	att	du	ändå	ska	fylla	i	LA	när	det	blir	tillgängligt	
i	Fastreg,	även	om	du	redan	har	fått	en	bekräftelse	på	att	ditt	kursval	är	godkänt.		

När	 LA	 har	 blivit	 tillgängligt	 i	 Fastreg	 kan	 du	 börja	 fylla	 i	 dokumentet.	 LA	 ska	 vara	 ifyllt,	
inskickat,	 godkänt	 och	 signerat	 av	 dig	 och	 hemuniversitetet	 innan	 du	 åker	 iväg	 på	
utlandsstudier.		

• Inställningen	i	Fastreg	är	sådan	att	LA	är	öppet	för	redigering	fram	till	ett	visst	datum,	
vanligen	en	bit	in	på	utlandsterminen.	Därefter	stängs	dokumentet	för	redigering	och	
det	är	 inte	 längre	möjligt	att	upprätta	ett	LA.	Det	är	ytterst	viktigt	att	du	fyller	 i	LA	
och	 får	 det	 godkänt	 i	 tid.	 Att	 upprätta	 ett	 LA	 när	 det	 är	 dags	 att	 åka	 hem	 från	
utlandsterminen	är	meningslöst.	



	

Genom	att	klicka	på	 länken	Learning	Agreements	 i	menyn	 i	Fastreg	kommer	du	till	en	sida	
där	du	väljer	LA.	De	allra	flesta	studenter	kommer	bara	att	ha	ett	aktivt	LA,	men	i	ett	fåtal	fall	
kan	det	 förekomma	att	studenter	åker	på	utlandstermin	flera	gånger.	Dessa	studenter	kan	
då	ha	mer	än	ett	LA	i	Fastreg.	Bild	2	nedan	visar	”normalfallet”,	dvs.	en	student	som	har	ett	
LA.	Bild	3	visar	hur	det	kan	se	ut	om	studenten	har	flera	LA.		

Bild	2	

	



	

Bild	3	

	

LA	är	uppkallat	efter	den	termin	då	du	fyller	 i	och	skickar	 in	LA,	dvs.	terminen	innan	själva	
utlandsterminen.	LA	 i	bild	2	ovan	kallas	”V13	Learning	Agreements”.	Studenten	ska	 i	detta	
fall	alltså	åka	på	utlandstermin	terminen	därpå,	dvs.	H13.		

	 	



	

När	 du	 klickar	 på	 länken	 för	 ditt	 LA	 (V13	 Learning	 Agreements	 i	 exempelfallet	 i	 bild	 2)	
kommer	du	till	själva	LA	(bild	4).	Överst	på	sidan	finns	kortfattad	information	–	läs	den!	

Bild	4	

	

	 	



	

När	du	har	läst	igenom	informationen	kan	du	börja	fylla	i	ditt	LA.	Klicka	då	på	länken	”Lägg	
till	en	ny	kurs…”	(bild	5).		

Bild	5	

	

	 	



	

När	du	klickar	på	”Lägg	till	en	kurs…”	kommer	du	till	 formuläret	där	du	fyller	 i	 information	
om	en	kurs	(bild	6).	

Bild	6	

	

För	att	en	bedömning	av	din	kurs	ska	kunna	ske	måste	följande	fält	vara	ifyllda:	

• Kurstitel	
• Kursbeskrivning	
• Lokala	poäng	

Vi	rekommenderar	dock	att	du	fyller	i	så	mycket	information	som	möjligt.		

Samtliga	 fält	 har	 ett	 begränsat	 antal	 tecken.	Om	kursbeskrivningen	 är	 lång	 kan	det	 därför	
hända	att	allt	inte	får	plats	i	fältet	Kursbeskrivning.	Det	är	därför	starkt	rekommenderat	att	
du	även	lägger	till	en	länk	till	kursbeskrivningen	i	sin	helhet	i	fältet	Kurs	Url.	

Vad	gäller	angående	poäng?	

Alla	 universitet	 i	 Europa	 (utom	 flertalet	 universitet	 i	 Storbritannien)	 använder	 ECTS-poäng	
(eller	 motsvarande	 skala	 såsom	 högskolepoäng	 i	 Sverige).	 ECTS	 står	 för	 European	 Credit	
Transfer	System.	1	ECTS-poäng	motsvarar	1	svensk	högskolepoäng.	En	termins	heltidsstudier	
vid	 ett	 europeiskt	 lärosäte	 motsvarar	 således	 30	 ECTS-poäng.	 Universitet	 utanför	 Europa	



	

(samt	flertalet	universitet	 i	Storbritannien)	använder	andra	poängsystem.	Hemuniversitetet	
beslutar	vilken	modell	för	omräkning	av	utomeuropeiska	poäng	till	högskolepoäng	som	ska	
gälla.	 Vi	 baserar	 vår	 modell	 på	 ett	 examensperspektiv.	 Det	 innebär	 att	 vi	 utgår	 från	 hur	
många	 poäng	 en	 bachelor/kandidatexamen	 (eller	 masterexamen	 för	 avancerad	 nivå)	
omfattar	 enligt	 värduniversitetets	 poängsystem.	 Vi	 dividerar	 dessa	 poäng	 med	 antalet	 år	
som	krävs	 för	examen	 för	att	 få	 fram	omräkningsnyckeln	 för	hur	många	 lokala	poäng	som	
motsvarar	 ett	 studieår	 i	 Sverige.	Då	 får	 vi	 fram	ett	 genomsnittligt	 antal	 poäng	per	 termin.	
Vårt	 poängkrav	 kan	 avvika	 från	 det	 poängkrav	 inhemska	 studenter	 eller	 andra	
utbytesstudenter	har.	Det	är	dock	alltid	hemuniversitetets	beslut	som	gäller.		

När	du	fyller	i	information	om	en	kurs	ska	du	i	första	hand	fylla	i	fältet	Lokala	Poäng,	såvida	
ditt	 värduniversitet	 inte	 ligger	 i	 Europa	och	 tillämpar	 ECTS-poäng.	Då	 ska	du	 istället	 fylla	 i	
fältet	 ECTS	 Poäng.	 Ange	 alltid	 det	 antal	 poäng	 som	 framgår	 av	 kursbeskrivningen.	
Omräkningen	till	ECTS/hp	görs	sedan	av	oss	vid	bedömningen	av	ditt	LA.	Du	som	fyller	i	fältet	
Lokala	 Poäng	 kan	 därför	 lämna	 fältet	 ECTS	 Poäng	 tomt.	 Om	 du	 vill	 ha	 information	 om	
omräkningsnyckeln	för	ditt	värduniversitet	för	att	få	veta	hur	många	kurser	du	ska	läsa	kan	
du	kontakta	studievägledare	eller	studierektor.		

	

När	du	har	fyllt	i	all	information	om	kursen	klickar	du	på	”Spara”	(bild	7).		

Bild	7	

		



	

När	du	har	klickat	på	”Spara”	kommer	du	tillbaka	till	själva	LA.	Där	ser	du	nu	den	kurs	du	har	
lagt	 in	 i	 listan	 (bild	 8).	 Kursen	 är	 ”Redigerbar”.	 Det	 innebär	 att	 du	 när	 som	 helst	 kan	 gå	
tillbaka	och	göra	ändringar	i	kursen	genom	att	klicka	på	”Ändra”.	Då	kommer	du	tillbaka	till	
kursformuläret	och	kan	redigera.	När	du	har	gjort	en	ändring	ska	du	alltid	klicka	på	”Spara”	i	
kursformuläret.	Du	kan	också	ta	bort	en	kurs	ur	listan	genom	att	klicka	på	”Ta	bort”.		

Bild	8	

	

Du	 lägger	 in	 fler	kurser	genom	att	klicka	på	”Lägg	till	en	ny	kurs”	och	upprepa	proceduren	
ovan.	Du	ska	lägga	till	så	många	kurser	som	behövs	för	en	hel	termin	(motsvarande	30	hp).	
Det	går	också	att	 lägga	till	några	kurser	för	mycket,	så	att	du	har	 lite	valfrihet	om	det	t.ex.	
skulle	uppstå	schemakrockar	eller	någon	kurs	skulle	bli	inställd.	Håll	dig	dock	till	två-tre	extra	
kurser	–	det	är	inte	meningen	att	värduniversitetets	hela	kursutbud	ska	finnas	med	i	ditt	LA!	

Du	kan	redigera	ditt	LA	så	länge	du	inte	går	vidare	till	”Skicka	in”	(se	vidare	nedan).	Det	går	
bra	att	 logga	ur	 Fastreg	och	 fortsätta	 fylla	 i	 LA	 vid	ett	 senare	 tillfälle.	Dina	 sparade	kurser	
finns	kvar	i	LA	nästa	gång	du	loggar	in	i	Fastreg.		

	 	



	

När	du	är	nöjd	med	dina	kursval	och	har	lagt	in	alla	kurser	ska	du	klicka	på	”Nästa”	(bild	9).		

Bild	9	

	

	 	



	

På	följande	sida	(bild	10)	finns	ett	antal	fält	som	ska	fyllas	i.		

Bild	10	

			

I	fältet	”Nationalitet”	fyller	du	i	den	nationalitet	som	står	i	ditt	pass	eller	på	ditt	ID-kort,	dvs.	
ditt	medborgarskap	(t.ex.	”svensk”).	

Fältet	 ”Inriktning”	 ska	 endast	 fyllas	 i	 av	 studenter	 på	 det	 svenskspråkiga	
kandidatprogrammet	 i	 företagsekonomi.	 Du	 som	 är	 student	 på	 kandidatprogrammet	 i	
företagsekonomi	skriver	här	din	valda	inriktning,	t.ex.	”marknadsföring”.	Du	som	läser	något	
annat	program	eller	fristående	kurs	behöver	inte	fylla	i	detta	fält.		

Fältet	”Språk”	avser	det	huvudsakliga	undervisningsspråket	 i	de	kurser	du	ska	 läsa	vid	ditt	
värduniversitet.	De	allra	flesta	studenter	läser	huvudsakligen	på	engelska	(oavsett	vilket	land	
de	 åker	 till),	 men	 andra	 språk	 kan	 förekomma	 i	 enstaka	 fall.	 Om	 du	 läser	 en	 språkkurs	 i	
värdlandets	språk	men	resterande	kurser	på	engelska	ska	du	välja	engelska	som	språk.		

I	 fältet	 ”Språknivå”	 ska	 du	 uppskatta	 din	 egen	 kunskapsnivå	 i	 det	 huvudsakliga	
undervisningsspråket	(det	språk	du	angav	i	fältet	”Språk”)	vid	utbytesterminens	början.	Utgå	
från	 den	 information	 och	 de	 nivåer	 som	 beskrivs	 på	
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr.		

I	fältet	”Universitetsadress”	anger	du	värduniversitetets	postadress.			

Observera	att	samtliga	fält,	utom	”Inriktning”,	är	obligatoriska	att	fylla	i.	Studenter	som	läser	
kandidatprogrammet	i	företagsekonomi	ska	även	fylla	i	fältet	”Inriktning”.	

	



	

Nu	 är	 ditt	 LA	 nästan	 färdigt.	 Det	 sista	 steget	 är	 att	 skicka	 in	 LA	 för	 granskning	 genom	att	
klicka	på	”Skicka	in”	(bild	11).	Observera	att	så	snart	du	har	klickat	på	”Skicka	in”	låses	ditt	
LA	för	vidare	redigering!	Var	därför	helt	säker	på	att	du	är	klar	med	ditt	kursval	innan	du	
skickar	in	LA.		

Bild	11	

	

• Det	är	bra	om	du	använder	så	aktuell	kursinformation	som	möjligt	när	du	fyller	i	ditt	
LA.	Det	 är	 inte	meningen	att	 du	 ska	 skicka	 in	och	 sedan	ändra	ditt	 LA	 flera	 gånger	
innan	 du	 åker	 iväg.	 Tänk	 därför	 noga	 igenom	 vilka	 kurser	 du	 ska	 ha	med	 i	 ditt	 LA	
innan	du	skickar	in	det.	

	 	



	

När	 du	 har	 skickat	 in	 ditt	 LA	 för	 granskning	 ändras	 kurslistans	 utseende	 något	 och	 det	
framgår	 att	 kurserna	 bearbetas	 (bild	 12).	Nu	 kan	 du	 inte	 göra	 ändringar	 utan	 ska	 avvakta	
svar	från	studierektor	eller	studievägledare.		

Bild	12	

	

	 	



	

När	en	kurs	blir	godkänd	ser	du	det	i	listan	(bild	13).	Likaså	ser	du	om	en	kurs	inte	har	blivit	
godkänd.	 Lokala	 poäng	 för	 alla	 godkända	 kurser	 har	 nu	 omräknats	 och	 ECTS-poäng	 (hp)	
framgår.		

Bild	13	

	

	 	



	

Om	någon	av	dina	kurser	inte	är	godkänd	låser	studievägledare	eller	studierektor	upp	ditt	LA	
så	att	du	kan	göra	ändringar.	Du	kan	då	lägga	in	nya	kurser	och	ta	bort	den	kurs	som	ej	blivit	
godkänd	(bild	14).	

Bild	14	

	

	 	



	

Du	 kan	 också	 titta	 på	 den	 kurs	 som	 inte	 har	 blivit	 godkänd	 och	 läsa	 kommentar	 från	
studievägledare	eller	studierektor;	där	ska	framgå	varför	kursen	inte	är	godkänd	(bild	15).	

Bild	15	

	

När	du	har	gjort	ändringar	och	sparat	dessa	ska	du	skicka	in	LA	på	nytt.		

När	 ditt	 LA	 har	 behandlats	 och	 godkänts	 av	 studievägledare	 eller	 studierektor	 får	 du	 ett	
automatiskt	mail	om	detta.	I	mailet	uppmanas	du	också	att	hämta	ditt	LA	i	pappersformat.	
Du	behöver	inte	själv	skriva	ut	LA,	utan	det	görs	av	studievägledare	eller	studierektor.	Det	är	
viktigt	att	du	hämtar	ditt	godkända	LA	innan	avresa.	I	samband	med	att	du	hämtar	ditt	LA	
får	du	skriva	under	dokumentet.	Vi	behåller	en	kopia	och	du	får	med	dig	originalet.	Ta	med	
originalet	till	ditt	värduniversitet	och	be	om	signatur.	Behåll	det	signerade	originalet!	

Ett	exempel	på	ett	färdigt	LA	hittar	du	i	slutet	av	denna	lathund.	

	 	



	

Changes	to	Learning	Agreement	

Det	är	väldigt	vanligt	att	studenter	måste	ändra	ett	eller	flera	av	sina	kursval	när	de	väl	har	
kommit	till	värduniversitetet.	Det	kan	exempelvis	hända	att	en	vald	kurs	blir	inställd,	att	det	
blir	 schemakrockar	 eller	 att	 värduniversitetet	 inte	 anser	 att	 studenten	 har	 behörighet	 att	
läsa	 en	 viss	 kurs.	 Då	 måste	 studenten	 välja	 nya	 kurser,	 vilket	 innebär	 att	 LA	 inte	 längre	
stämmer	 överens	med	 studentens	 slutgiltiga	 kursval.	 Vissa	 kurser	 som	är	 godkända	 på	 LA	
kanske	inte	ska	läsas,	medan	andra	kurser	har	tillkommit.	Alla	typer	av	ändringar	i	kursvalet	
ska	 godkännas	 av	 oss	 och	 ändringarna	 formaliseras	 via	 Changes	 to	 Learning	 Agreement,	
hädanefter	kallat	Changes.		

• Observera	att	det	 inte	räcker	att	ditt	värduniversitet	godkänner	ändringar!	Det	är	
ditt	 hemuniversitet	 som	 beslutar	 vilka	 kurser	 som	 kan	 tillgodoräknas	 och	 därmed	
måste	hemuniversitetet	godkänna	alla	ändringar.	Meddela	oss	därför	omgående	när	
du	gör	någon	form	av	ändring.		

Changes	 blir	 tillgängligt	 i	 Fastreg	 från	 och	 med	 ett	 visst	 datum,	 vanligen	 en	 bit	 in	 på	
utbytesterminen.	 Changes	 är	 då	 endast	 tillgängligt	 för	 de	 studenter	 som	 redan	 har	 ett	
godkänt	 LA.	Changes	är	 inget	 separat	 formulär	utan	nås	 via	 länken	 Learning	Agreements	 i	
Fastreg-menyn,	precis	som	LA.		

	 	



	

När	 du	 klickar	 på	 länken	 Learning	 Agreements	 och	 därefter	 på	 ditt	 LA	 (H16	 Learning	
Agreements	 i	exemplet)	kommer	du	till	ditt	LA,	men	du	kommer	då	att	se	att	rubriken	har	
ändrats	 till	 Changes	 to	 learning	 agreements	 (bild	 16).	 Likaså	 är	 informationstexten	 något	
annorlunda.		

Bild	16	

	

Du	ser	också	att	det	nu	är	möjligt	att	lägga	till	kurser	och	ta	bort	redan	godkända	kurser.		

När	du	fyller	i	Changes	ska	du	alltså	lägga	till	eventuella	nya	kurser	och	ta	bort	de	kurser	som	
inte	längre	är	aktuella.	De	kurser	som	kvarstår	ska	inte	markeras	på	något	sätt.		

	 	



	

När	 du	 ska	 lägga	 till	 en	 ny	 kurs	 ska	 du	 fylla	 i	 formuläret	 precis	 som	 du	 gjorde	 för	 ditt	
ursprungliga	LA	men	du	ska	även	ange	en	orsak	till	ändringen	(bild	17).		

Bild	17	

	

I	rullmenyn	”Välj	orsak”	finns	tre	olika	val	(bild	18).		

Bild	18	

	



	

Om	 du	 har	 lagt	 till	 en	 ny	 kurs	 som	 ersättning	 för	 en	 kurs	 som	 tas	 bort	 väljer	 du	 nr	 5,	
”Substituting	a	deleted	component”.		

Om	du	har	förlängt	din	utlandsvistelse	och	därför	måste	lägga	till	en	ny	kurs	väljer	du	nr	6,	
”Extending	 the	 mobility	 period”.	 Observera	 att	 detta	 val	 är	 mycket	 ovanligt	 eftersom	
utbytesavtalen	vid	SBS	normalt	endast	täcker	en	termin	och	inte	kan	förlängas.		

Om	det	finns	ett	annat	skäl	till	varför	du	har	lagt	till	en	ny	kurs	väljer	du	nr	7.,	”Other	(please	
specify)”.		

Väljer	du	nr.	7	får	du	upp	en	fritextruta	(bild	19)	och	där	ska	du	ange	skälet	till	varför	du	har	
lagt	till	en	ny	kurs.	

Bild	19	

	

	

Sedan	sparar	du	den	nya	kursen.		



	

När	du	har	lagt	till	en	kurs	och	sparat	den	ser	du	den	i	kurslistan	och	kursen	kan	som	vanligt	
redigeras	så	länge	du	inte	har	skickat	in	Changes.	(bild	20).		

Bild	20	

	

	

	 	



	

Om	du	vill	ta	bort	en	kurs	som	du	inte	ska	läsa	klickar	du	på	”Ta	bort”.	Du	får	då	upp	en	meny	
för	att	ange	orsak	till	ändringen	(bild	21).	

Bild	21	

	

Om	anledningen	till	att	du	tar	bort	kursen	är	att	den	inte	ges	eller	att	du	inte	har	fått	plats	på	
kursen	ska	du	välja	nr	1.,	”Previously	selected	educational	component	is	not	available	at	the	
Receiving	Institution”.	

Om	anledningen	är	att	kursen	ges	på	ett	annat	språk	än	vad	som	först	angavs	(och	du	inte	
kan	läsa	kursen	pga	detta)	ska	du	välja	nr	2.,	”Component	is	in	a	different	language	than	
previously	specified	in	the	course	catalogue”.	

Om	du	tar	bort	kursen	pga	att	den	krockar	schemamässigt	med	en	annan	kurs	du	ska	läsa	
väljer	du	nr	3.,	”Timetable	conflict”.		

Om	det	finns	ett	annat	skäl	till	varför	du	har	tagit	bort	kursen	väljer	du	nr	4.,	”Other	(please	
specify)”.		

Väljer	du	nr.	4	får	du	upp	en	fritextruta	(bild	22)	och	där	ska	du	ange	skälet	till	varför	du	har	
tagit	bort	kursen.	

	



	

Bild	22	

	

När	du	har	angett	skälet	till	varför	du	tar	bort	kursen	klickar	du	på	”ta	bort”.		



	

En	borttagen	kurs	försvinner	inte	ur	listan	utan	markeras	som	”Borttagen”	(bild	23).	

Bild	23	

	

När	du	är	klar	med	dina	ändringar	klickar	du	på	”Nästa”	och	sedan	”Skicka	in”	för	att	skicka	in	
Changes	för	granskning.		

• Ändringar	ska	i	normalfallet	göras	en	gång.	Tänk	därför	noga	igenom	dina	ändringar	
innan	du	skickar	in	Changes.	Tanken	är	att	ett	inskickat	och	godkänt	Changes	ska	vara	
ditt	 slutgiltiga	 kursvalsdokument.	Om	du	 vill	 få	 återkoppling	 på	 tänkbara	 alternativ	
innan	du	 skickar	 in	Changes	kan	du	kontakta	 studierektor	eller	 studievägledare	per	
mail.		

	 	



	

När	Changes	har	blivit	godkänt	ser	du	det	i	Fastreg	och	du	får	även	ett	automatiskt	mail	om	
godkännandet.	Bild	24	visar	hur	ett	godkänt	Changes	ser	ut.	Nu	går	det	inte	längre	att	göra	
några	ändringar.	

Bild	24	

	

	

Changes	 ska,	 precis	 som	 LA,	 skrivas	 under	 av	 tre	 parter:	 studenten,	 hemuniversitetet	 och	
värduniversitetet.	 I	 normalfallet	 befinner	 sig	 studenten	 redan	 på	 utbyte	 när	 Changes	
genomförs.	 Changes	 skrivs	 då	 ut	 av	 hemuniversitetet	 och	 signeras	 av	 studierektor	 (eller	
studievägledare)	 och	 scannas	 och	mailas	 därefter	 till	 studenten.	När	 du	 får	 ditt	 godkända	
Changes	 ska	du	 skriva	ut	 dokumentet,	 skriva	under	och	be	 värduniversitetet	 skriva	under.	
Proceduren	är	alltså	i	princip	densamma	som	för	LA.		

• Observera	 att	 samtliga	 tre	 parter	 (student,	 hem-	 och	 värduniversitet)	 ska	 skriva	
under	både	LA	och	Changes!	När	dokumenten	är	påskrivna	ska	du	behålla	dem	och	ta	



	

med	dem	hem.	Du	som	har	ett	Changes	ska	alltså	ha	två	dokument	med	dig	hem:	
LA	 i	 original	 och	 Changes	 i	 original.	 Båda	 dokumenten	 ska	 lämnas	 in	 tillsammans	
med	ansökan	om	 tillgodoräknande.	Glöm	 inte	att	ansöka	–	 tillgodoräknandet	 sker	
inte	automatiskt!	

Ett	exempel	på	ett	färdigt	Changes	hittar	du	på	sista	sidorna	i	denna	lathund.	 	



	

Bild	25-26	visar	hur	ett	färdigt	LA	kan	se	ut.	Varje	kurs	har	klassificerats	av	studierektor	eller	
studievägledare.	Det	 finns	också	en	kommentar	 som	bl.a.	 kan	beskriva	omräkningsnyckeln	
för	poäng.	Studenten	ska	signera	vid	”Student’s	signature”	på	alla	sidor.	

Bild	25	

	

	 	

Stockholm

University ACADEMIC YEAR 2016/2017

KALLE ANKA

LEARNING AGREEMENT
Field of study and subject area code: 340  

Name of student: KALLE ANKA     

Sending institution: STOCKHOLM UNIVERSITY

Receiving institution: ISC Paris   

Enrolled in exchange studies: 

Date of birth: 111111-1111   

Country: SWEDEN

Country: FRANKRIKE   

Coursecode Coursetitle ECTS

Nationality: Svensk

Field of education: Marknadsföring

Gender: Male

Study cycle: Bachelor (SEKOM)

Address: 10 Rue de l'Université, 10000 Paris, France

Language of instruction: English Level of language competence: C1

University address: S-106 91 Stockholm Erasmuscode: S STOCKHO01

Erasmuscode: ISC P

ACCT430 Advanced Financial Accounting FEK GN  6,00

Student's signature:

SENDING INSTITUTION

RECEiVING INSTITUTION

I confirm that the proposed learning agreement is approved and that the student will get a credit transfer after completion.

Departmental coordinator:

E-mail:

Phone incl. country code: + Departmental coordinator's signature and date

I confirm that the proposed learning agreement is approved.

Departmental coordinator:

E-mail:

Phone incl. country code: + Departmental coordinator's signature and date

NOTE that the Learning Agreement is a preliminary approval of credit transfer. The Learning Agreement should accompany your application for credit transfer 

upon the completion of the study abroad period.

Commitment 
By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will 

comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher 

Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The 

Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement. The Receiving Institution confirms that the 

educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. The Sending Institution commits to 

recognise all the credits or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them towards 

the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The 

student and the Receiving Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons 

and/or study period. 

Louise Faymonville

loh@sbs.su.se

+46 8 162673



	

Bild	26	

	 	



	

Bild	27-29	visar	ett	exempel	på	ett	färdigt	Changes.	De	kurser	som	har	ändrats,	dvs.	tagits	
bort	eller	lagts	till,	är	markerade	med	kryss.	Övriga	kurser	är	omarkerade.	Här	finns	också	en	
kolumn	som	anger	orsaken	till	ändring	med	en	siffra.	Förklaringar	till	de	olika	siffrorna	finns	
på	sista	sidan.		

Bild	27	

	

	 	



	

Bild	28	

	

	 	



	

Bild	29	

	


