
LIA Utomlands – Arbetsgång
LIA-ansvarig Folkuniversitetet

Informationsmöte – Startup
Liautomlands.se visar Folkuniversitetets LIA-ansvarig/ansvariga hur projektet  
LIA utomlands fungerar och hur projektet drivs framåt. 
Mötets innehåll:
 •  Vart kan man åka?
 •  Hur ansöker studenterna?
 •  Vad gäller på plats för studenterna?
 • Hur ser tidsschemat ut?
 • Vilka dokument skall fram och när?
 • Var kan man hitta information?

Engelska LIA-kursplaner
Ta fram och översätta alla LIA kursplaner till engelska. Gäller alla kurser som kan  
vara aktuella för praktik utomlands. Ju tydligare beskrivningar i de engelska kurs- 
planerna, desto jämnare kvalitet blir det på LIA-platserna samt att det underlättar  
för våra samarbetsorganisationer som tar fram LIA-platserna.

Engelska LIA-kursplaner till Liautomlands.se
Skicka de översatta engelska LIA-kursplanerna till erasmus@liautomlands.se. 
Liautomlands.se skickar dessa i sin tur ut till samarbetsorganisationerna  
i Wales, Nordirland, Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien för att få svar om det  
är möjligt med LIA-praktikplatser utifrån utbildning. Studenterna kommer sedan att  
få välja detta land/ mellan dessa länder. (Vi slipper på så sätt en massa onödiga  
förfrågningar och krasade drömmar).

Informationsträff för studenter
Kalla studenterna till informationsträff hos varje stiftelse, boka lokal. Om det går, 
ordna webbkonferens för de som inte har möjlighet att komma. Låt de lyssna och 
ställa frågor live.  
Se punkt 1 för studenterna.

Urval av sökande
Gör urval av de sökande och skicka deras CV, personliga brev, europass och  
uppdragsbeskrivningar till erasmus@liautomlands.se.  
OBS! allt skall vara på engelska.

Meddela urvalet
Meddela studenterna att de är med i projektet. Meddela även till  
erasmus@liautomlands.se, CC i samma e-post.  
Se punkt 5 för studenterna. 

Förberedelseträff
Arrangera förberedelseträff med studenterna där ni går igenom kulturella skillnader, 
risker etc. Gå även igenom vad som förväntas av studenterna från Folkuniversitetet. 
Skriv förbindelseavtal med studenterna samt fyll i MIC-kort (Medical Insurance Card). 
För avtal och info om MIC-kort se: www.liautomlands.se/info_utbildningsansvarig/
checklista_utbildningsansvarig. 
Först när förbindelseavtalet är påskrivet kan Liautomlands.se köpa biljetter. 
Ta foto på studenten som skickas till erasmus@liautomlands.se.  
Se punkt 8 för studenterna.

LIA-avtal med företag
Senast sex veckor innan avresa skall avtal med LIA företag skrivas. Samarbets- 
organisationerna kan vara sena med att ge besked, så ju tydligare vi varit i önskan  
om LIA-plats, desto mindre risk för sena oförutsedda händelser. Studenten skall  
ha en skälig tid att hitta svensk LIA-plats om inte rätt LIA-plats hittas utomlands.  
Se punkt 9 studenterna.
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Informationsträff för student

Ansök!

Kontrollera passet, skaffa  
EU-försäkringskort och skaffa
taxkod till Italien

Komplettera ansökan! 

Besked!

Kontakt etableras!

Kontakt etableras med företaget

Förberedelseträff

LIA-avtal med företag
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www.liautomlands.se

Arbetsgång Student


