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Rek tor  

 
 
Fördelning av bostäder till internationella studenter  
 
Bakgrund 
Lunds universitets strategiska plan belyser ett flertal viktiga mål för lärosätets 
utveckling. Ett av dessa mål lyfter fram nödvändigheten i en internationell anda 
och ett globalt engagemang. Som en del i internationaliseringsarbetet har 
universitetet inrättat LU Bostäder som arbetar för att underlätta bostadsuthyrning 
till internationella studenter. För att främja nya internationella studenters etablering 
vid universitetet finns ett behov av en effektiv och strategiskt korrekt process vid 
fördelningen av bostäder.  
 
Det senaste rektorsbeslutet om fördelning av bostäder till internationella studenter 
togs i februari 2010 (Dnr SE 2010/13). Sedan dess har antalet internationella 
studenter ökat och flera nya studentgrupper har tillkommit. Det behövs därför ett 
nytt beslut gällande fördelning av bostäder till internationella studenter på 
universitetets kurser och program.  
 
Beslut 
 
För att rationalisera fördelningen av bostäder inom universitetet införs tre 
prioriteringskategorier: 
 
Bostadsgaranti: studenter inom denna kategori ska erbjudas bostad förutsatt att de 
följer nedanstående förutsättningar. 
 
Prioritet: studenter inom denna kategori ska erbjudas bostad efter att alla studenter 
med bostadsgaranti har erbjudits bostad. 
 
Standard: studenter inom denna kategori ska erbjudas bostad först efter att 
studenter med bostadsgaranti respektive prioritet har erbjudits bostad.  
 
Bostadsgaranti gäller under förutsättning att: 

- Studenten har sökt bostad inom angiven period 
- Studenten söker bostad inför sin första termins studier vid Lunds 

universitet (garantin förverkas om studenten redan har studerat en termin 
vid Lunds universitet inom samma utbildningsprogram) 

- Studenten accepterar den bostad som erbjuds inom angiven period 
- Studenten betalar depositionsavgift etc. enligt gällande regler 
- Studenten söker bostad där kontrakten börjar vid terminsstarten 
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Generella regler för bostadsgaranti: 

- Studenten har bostadsgaranti under hela sin ordinarie studietid, i enlighet 
med studentens antagningsbesked 

- En student som säger upp sitt hyresavtal har förverkat sin bostadsgaranti 
- En student ska ha möjlighet att åka på utbytesstudier eller liknande knutet 

till programmet utan att studentens bostadsgaranti förverkas 
- Studenter som beviljats amerikanskt studielån eller ett stipendium som 

täcker både studieavgift och uppehälle (t.ex. Svenska Institutets stipendier) 
behöver inte betala deposition i förskott utan betalar först när de är på plats 
vid Lunds universitet. Detta förutsatt att de har tackat ja till erbjudandet om 
bostad inom angiven period. 

 
Fördelning 
 
Universitetet beslutar avseende fördelning av bostäder inom följande kategorier: 
 
Bostadsgaranti: 

- avgiftsskyldiga studenter antagna till heltidsstudier om minst 30 
högskolepoäng 

- internationella studenter inom beställd utbildning antagna till heltidsstudier 
om minst 30 högskolepoäng. Gäller endast avtal undertecknade av rektor. 

- internationella studenter inom uppdragsutbildning antagna till 
programstudier på heltid om minst 30 högskolepoäng, eller i motsvarande 
omfattning. Gäller endast avtal undertecknade av rektor. 

- studenter inom avtal med University of California System (UC) 
- studenter med stipendium från Linneaus Palme programmet 

 
Prioritet: 

- studenter inom International Credit Mobility (ICM) på grund- och 
avancerad nivå 

- utbytesstudenter från utomeuropeiska universitet inom Universitas 21 
(U21)  

- studenter inom Joint Programmes och Double Degree Programmes 
 
Standard: 

- i första hand, studenter inom övriga avtal prioriterade av respektive 
fakultet 

- i andra hand, ej avgiftsskyldiga internationella programstudenter  
 
Detta beslut ersätter tidigare beslut Dnr SE 2010/13 avseende fördelning av 
bostäder för internationella studenter. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av stf 
förvaltningschef Cecilia Billgren efter föredragning av internationell chef Richard 
Stenelo. I beredningen har sektionschef Margareta Nordstrand deltagit. 
 
 
Torbjörn von Schantz 
   Richard Stenelo 

(Externa Relationer) 
 


