
ECTS-/DS-labelansökan 2012 

 

Informationsmöte 29 mars 2012 



Bolognaexpertgruppen 

Internationella programkontoret samordnar den 

svenska Bolognaexpertgruppen 

 

Gruppen informerar/vägleder om 

Bolognafrågor, DS- & ECTS-label 

Arrangerar bl.a. seminarier 

http://www.programkontoret.se/sv/Aktuellt/Sven

ska-Bolognaexpertgruppen/  

http://www.programkontoret.se/sv/Aktuellt/Svenska-Bolognaexpertgruppen/
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Program 

13:00 Välkomnande 

  Anders Ahlstrand, Internationella programkontoret 

   

13:05 Vad är ECTS- och DS-label och varför bör man ansöka om en label? 

  Janerik Lundquist, Bolognaexpert och ECTS-rådgivare, Linköpings universitet 

 

14.00 En mindre förändring av Diploma Supplement 

  Nina Kowalewska, Högskoleverket 

  

14:10 Kaffepaus 

  

14:30 Genomgång av ansökningsförfarandet och erfarenheter från förra 

 ansökningsomgången 

  Anders Ahlstrand, Internationella programkontoret 

  Karin Axelsson Grafström, Bolognaexpert, Luleå tekniska universitet 

  

  Frågor 

  

15:30 Avslut 



ECTS-/DS-label 
DS-label 

Ansökan Diploma Supplement label görs lätt och snabbt 

 

- Fyll i ansökan, svara på alla frågorna (få frågor!) 

- 4 examensbevis med Diploma supplement 

- Exempeldokument på webben med information om att 
DS utfärdas automatiskt till alla som tar ut examen 
och är gratis 

- Rektors signatur 

 

Klart! 







X 

X 

X 

X 

Diploma Supplement och 

examensbevis/ladokutdrag i ett dokument 

 

Man ska inte behöva leta. 

 

Tänk på att bedömarna inte alltid kan 

läsa svensk text. 





 



Ansökan ECTS-/DS-label 
DS-label 

Tidigare ansökningsomgången hade många ansökningar småfel som 
är lätta att rätta till 
 

• Står inte på webben att DS utfärdas automatiskt, gratis och till 
alla som tar ut examen 

• DS-exemplet på webben uppdelat i flera delar 
• DS-exemplen inte vidimerade, daterade kopior 
• Alla fält inte ifyllda i DS 
• Inledningstexten på DS förändrad eller förkortad 
• Punkt 4.4 refererar till transcript. Informationen i DS på den 

punkten måste stå för sig själv 
• DS hänvisar till examensbeviset när det gäller ex. betygsskala 

men examensbeviset är inte medskickat (utan ladokutdrag) eller 
vice versa. 

• DS saknar transcript of records/examensbevis eller annex 8 
 

Gå igenom ansökningsblanketterna och common pitfalls i detalj 
 



 



Ansökan ECTS-/DS-label 
ECTS-label 

Vad behövs för att ansöka om ECTS-label? 

 

- Kurskatalog på engelska 

 

- Dokumentation av utbytesprocessen för 3 
inkommande och 3 utresande studenter 

 
 





X 

X 











Ansökan ECTS-/DS-label 2012 

• Var noggrann 

• Svara på alla frågor 

• Gå igenom checklistan och Common pitfalls 

• Läs Explanatory notes to the Diploma 
Supplement 

• Bedömningsdokument på EACEA:s webb: 

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures
_and_network/ects_dsl_en.php  

• ECTS information bl.a. Users-guide: 

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc48_en.htm 
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Ansökan ECTS-/DS-label 2012 

Sista ansökningsdag: 

1 juni 2012 

 

Ansökningsblanketter finns på IPKs 
webbplats: 

http://www.programkontoret.se/sv/Program
-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-
ECTS-och-DS-labels/Ansokan/  
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Ansökan ECTS-/DS-label 2012 

Ansökan skickas till: 

Internationella programkontoret 

Box 22007 

104 22 Stockholm 

 

och elektroniskt till: 

registrator@programkontoret.se 

 

Senast 1/6-12 

 

Ansökan går igenom en första granskning innan den skickas 
vidare till Europeiska Kommissionen. Besked i december. 



ECTS-/DS-label 
 Statistik, Europa 

DS-label 

 
 

Sverige: totalt 16 lärosäten 

 

ECTS-label 

 
 

Sverige: Blekinge tekniska högskola och Karlstads universitet 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_ects_ds_en.php  

2009 52 

2010 53 

2011 59 

2009 23 

2010 5 

2011 13 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_ects_ds_en.php
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ECTS-/DS-label 
 Statistik, Europa 

 ”Making mobility a reality” 

 

Alla som har beviljats ECTS-label berättar om hur de 
ser på utmärkelsen: 

 

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/ectsds0910_en.pdf  

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/ectsds0910_en.pdf


ECTS-/DS-label 
 

Några lärosäten som har ECTS-label: 

Blekinge tekniska högskola; 
http://www.bth.se/prospectivestudents  

 

Karlstads universitet; http://www.kau.se/ects  

 

Aarhus universitet; http://mit.au.dk/coursecatalogue/  

 

Universiteit Gent; 
http://www.ugent.be/en/teaching/studying/studyprogrammes/
coursecatalogue.htm  

 

Katholieke Universiteit Leuven; 
http://www.kuleuven.be/english/ects.htm  

http://www.bth.se/prospectivestudents
http://www.kau.se/ects
http://mit.au.dk/coursecatalogue/
http://www.ugent.be/en/teaching/studying/studyprogrammes/coursecatalogue.htm
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Ansökan ECTS-/DS-label 

- Vilket stöd kan Bolognaexpertgruppen ge? 

 

ECTS-/DS-label i fokus under lå 11/12 

 

- Seminarier och informationsmöten 

- Informationsmöte 29/3-12 i Stockholm 

- Pass och workshop på IPK:s Programdagar 2012, 
15 maj 2012 

- Individuell rådgivning och hjälp inför ansökan och 
i viss mån efter. 

 

 



ECTS-/DS-label 2012 

Frågor om ansökan eller förfrågningar 
om rådgivning kan ställas till: 

 

 

Anders Ahlstrand 

anders.ahlstrand@programkontoret.se 

08-453 72 59  



 



Diploma Supplement 

 

 Hur fyller man Diploma Supplement med 

innehåll som ger bra information om studentens 

utbildning? 

 


