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Retningslinjer for indgåelse og forlængelse af mobilitetsaf-
taler på Arts  
 

Inden der indgås en aftale skal nedenstående forhold være kortlagt: 
 

Område Indhold Ansvar 
Behov Er der i forvejen et tilstrækkeligt antal afta-

ler/pladser i land, by, universitet  
Arts internationale team 

Kvalitet Er det et godt universitet, der kan tilbyde re-
levant undervisning med faglig kvalitet for 
Arts studerende 

Arts internationale team og 
kontaktperson på instituttet 
  

Balance Er der en realistisk forventning om både at 
kunne sende og modtage studerende 

Arts internationale team 

Niveau/forhandling af ni-
veau 

Skal aftalen indgås på fakultets-, institut- el-
ler uddannelses/afdelingsniveau?  

Arts internationale team  
Institutleder/Afdelingsleder 
Udenlandske universitet 

ECTS på Arts og på uden-
landske universitet 

Udbydes der et tilstrækkeligt antal ECTS 
(minimum 60 ECTS, der er tilgængelige for 
exchange studerende) per semester på en-
gelsk, et nordisk sprog eller andet relevant 
sprog til Arts studerende og det samme på 
Arts for indgående studerende  

Arts internationale team 
og kontaktperson på institut-
tet 

Indgående mobilitet på af-
talen 

Hvilke studerende modtager Arts på afta-
len? Hvilke fag skal de have? 

Arts internationale team og  
kontaktperson på instituttet 

Strategiske hensyn Indgår aftale om mobilitet som del af et 
strategisk forskningssamarbejde eller ud-
dannelsespolitisk satsning 

Afdelingsleder 

 
Hvem kan godkende samarbejde? 
Kompetencen til at godkende udvekslingsaftaler placeres hos afdelingslederne på IKK og 
IKS og hos studielederen på DPU, i begge tilfælde i tæt samarbejde med instituttets kon-
sulent (repræsentanten i fakultetets internationale koordinationsgruppe). Henvendelser 
fra de faglige miljøer fremsendes via afdelingsleder/studieleder til Arts Internationalise-
ring med ønske om nyt samarbejde. Instituttets konsulenter kan inddrages i det praktiske 
arbejde omkring ansøgningerne. Henvendelserne skal indeholde et kort svar på de rele-
vante områder i retningslinjerne – det vil sige områderne: strategiske hensyn, niveau, 
kvalitet og ECTS. 
Såfremt initiativet til at indgå ny aftale kommer fra et potentielt partneruniversitet via 
Arts Internationalisering eller Arts Internationalisering, henvender Arts Internationalise-
ring sig til den relevante afdelingsleder med henblik på afklaring af, hvorvidt der er inte-
resse for et fremtidigt samarbejde. Henvendelsen indeholder information om de relevante 
områder i retningslinjerne, dvs. behov, balance, niveau og ECTS. 


