
ens lärare för att kunskaper och erfarenheter ska spri-
das mellan institutionerna och berika undervisningen 
i respektive land. Lärarutbytet ska också skapa en gr-
und för studentutbyten. Det kan bland annat handla 
om att säkerställa kvaliteten och klargöra hur kurser 
kan tillgodoräknas. 

Ett lärarutbyte omfattar tre till åtta veckor och del-
tagare kan söka medel för resa och uppehälle. Lärarna 
kan även få bidrag för en tvåveckors språkkurs före ut-
landsvistelsen. 

Studentutbyte
Studentutbytet ska ge studenter från Sverige och 
utvecklingsländer en meriterande akademisk grundut-
bildning, en internationell erfarenhet och förståelse 
för andra kulturer. Utbytet gäller heltidsstudier under 
en till två terminer och ska tillgodoräknas efter hem-
komst. Kravet är att studenten ska ha studerat på uni-
versitetsnivå under minst ett år före avresan.

För studentutbyten ges stipendier som ska täcka 
merkostnader under utlandsvistelsen. 

Utvärderingsresor

När ett samarbete beviljats medel för minst tre år finns 
möjlighet att genomföra utvärderingsresor. Syftet är att 
gemensamt följa upp och utvärdera samarbetet, både 
ur ett akademiskt och ur ett administrativt perspektiv. 
Utvärderingsresan är en möjlighet att utveckla och 
kvalitetssäkra samarbetet. 

För utvärderingsresor ges en schablonsumma som 
ska täcka resa och uppehälle under en vecka.

     Linnaeus-Palme ansökan, kontakt

LINNAEUS-PALME

Linnaeus-Palme är ett program som ska 
stimulera samarbete mellan universitet 
och högskolor i Sverige och i utvecklings-
länder. Syftet är att öka den svenska hög-
skolans internationalisering.

Utbytet inom Linnaeus-Palme ska bidra till ett långsik-
tigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten 
i utvecklingsländer. Utbytet omfattar dels Linnaeus-
stipendier för utresande svenska deltagare (eftersom 
Carl von Linné brukade skicka ut sina adepter i världen 
för att samla information), dels Palme-stipendier för 
hitresande utländska deltagare (eftersom Olof Palme 
var mycket engagerad i utvecklingsländernas situation 
och utvecklingsmöjligheter).   

Programmet finansieras av Sida, administreras av In-
ternationella programkontoret och består av fyra delar:

Planeringsresor
Planeringsresan ska fungera som en förberedelse inför 
kommande utbyten. Genom resan ska de svenska och 
utländska lärosätena få möjlighet att diskutera mål och 
syfte för samarbetet, upplägget för utbytena och säkra 
kvaliteten. Det är viktigt att det finns en bred förank-
ring kring utbytesverksamheten inom institutionerna. 
Därför ska planeringsresan genomföras av lärare som 
är väl etablerade vid institutionerna i respektive land. 

För godkända planeringsresor ges en schablon-
summa som ska täcka resa och uppehälle under en vecka. 

Lärarutbyte
Lärarutbytena ger studenter tillfälle att få undervisn-
ing av en utländsk lärare utifrån ett internationellt pers-
pektiv. Både den svenska och den utländska läraren ska 
undervisa på grundnivå eller avancerad nivå. Lärarut-
bytet innebär ett nära samarbete med värdinstitution-



KONTAKT

Internationella programkontoret är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, univer-
sitet, företag, organisationer och enskilda individer som vill delta i internationellt samarbete inom utbild-
ningsområdet. Våra finansiärer är EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet och svenska staten.

Har du frågor kring Linnaeus-Palme är du välkommen att kontakta oss direkt på 
linnaeuspalme@programkontoret.se
Du kan också ringa vår växel och be att få prata med en handläggare på Linnaeus-Palme.

Internationella programkontoret
Kungsbroplan 3A
Box 22007
104 22 Stockholm
08-453 72 00 (vxl)
registrator@programkontoret.se
www.programkontoret.se

Ansökan
Institutionen på respektive universitet eller högskola 
förbereder en projektansökan till Internationella pro-
gramkontoret. Den bifogas lärosätets sammanfattande 
ramansökan, som den internationella enheten eller 
motsvarande ansvarar för.

Studenter som vill delta i Linnaeus-Palme ska vända 
sig till institutionen på det universitet eller den hög-
skola man studerar vid. De institutioner som beviljas 
Linnaeus- och Palme-stipendier väljer sedan själva ut 
stipendiater. 

För mer information om Linnaeus-Palme, gå in på  
www.programkontoret.se/linnaeuspalme 


