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Prioriteringssystem för utbytesstudier på läkarprogrammet 
 

 
 
Följande prioriteringssystem gäller från och med ansökan om utbytesstudier till läsåret 2016/2017.   
 

 

Prioriteringsprocessen       

     
Prioriteringen av de sökande sker stegvis där den sökande efter den första bedömningen (steg 1 till 3) får ett 
rangordningsnummer och slutligen tilldelas ett prioriteringsnummer. Vilken utbytesplats den sökande kan 
komma att nomineras till avgörs av dennes sammanlagda meriter, som baseras på följande: 
 

1. Terminstillhörighet 
2. Meriter på Karolinska Institutet (KI)/Medicinska Föreningen (MF) 
3. Internationell prägel 

 
Prioriteringsprocessen är hierarkisk på så vis att terminstillhörighet går före meritkategori och 
meritkategori går före eventuell internationell prägel.  

 
I de fall då flera studenter hamnar på samma rangordningsnummer bedöms den sökande även utifrån 

följande:  
 

4. Motiveringsbrev 
5. Lottning 

 

 
 

1.  Termin        

     
Terminstillhörighet är den tyngst vägande faktorn. Observera att termin 5 och 6, liksom termin 7 och 
8 o s v värderas lika inom steget terminstillhörighet eftersom läkarprogrammet endast har en 
ordinarie ansökningsomgång för utbytesstudier per läsår. 
 

 
 

2.  Meriter på KI/MF        

     
Meriter kategoriseras i fem grupper: kategori A, B, C, D eller E. Enbart den högst meriterande 
ansvarsposten skall styrkas med ett skriftligt intyg från MF/KI. Observera att samtliga meriter bedöms 
enligt aktuell prioriteringslista oavsett meritkategori vid tidpunkt för förvärvande.  

 
Meritkategori A – Tunga ansvarsposter inom utbildningsbevakning eller med akademisk anknytning som 
gynnat KI/MF. Minst ett års engagemang. Begränsat till följande:  

 
• Ordförande i MF 

• Vice ordförande i MF 

• Ordförande i Läkarsektionen 

• Ordinarie ledamot i Programnämnden för läkarprogrammet 

• Ordinarie ledamot i utbildningsstyrelsen 

• Forskning på KI motsvarande doktorsexamen
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Meritkategori B – Större ansvarsposter med anknytning till utbildningsbevakning och 
kårverksamhet, eller som på annat sätt gynnat KI/MF. Minst ett års engagemang. Begränsat till 

följande: 

 
• Ordförande i Förvaltningsutskottet 

• Ordförande i Idrottsutskottet 

• Ordförande i IFMSA-Sweden/IFMSA-Stockholm 

• Ordförande i Internationella Nämnden 

• Ordförande i Kollostyrelsen 

• Ordförande i Kommunikationsutskottet 

• Ordförande i Kulturutskottet 

• Ordförande i Mottagningsutskottet 

• Ordförande i Näringslivsutskottet 

• Ordförande i Programutskottet 

• Ordförande i Sveriges läkarförbund student i Stockholm/nationellt 

• Ordförande i annat utskott på MF 

• Ordinarie ledamot i MF:s styrelse 

• Ordinarie ledamot i Läkarsektionens styrelse  

• Ordinarie ledamot i Programrådet för läkarprogrammet 

• Chefredaktör för Medicor 

• Doktorand vid KI 

 
Meritkategori C – Större ansvarsposter med studiesocial anknytning eller andra ansvarsposter med 
anknytning till kårverksamhet, utbildningsfrågor eller som på annat sätt gynnat KI/MF. Minst ett 
års engagemang om inget annat anges. Begränsat till följande: 

 
• Ordförande i A Scalpella 

• Ordförande i Blåslaget 

• Ordförande i Corpus Karolina/Flix minst en termin 

• Ordförande i Global Friends 

• Ordförande i Medicinar-SM 

• Ordförande i Queerolinska 

• Ordförande i Stroket 

• Ordförande i annan förening på MF 

• Av Läkarsektionen utsedd studentrepresentant i kollegium eller kommitté 

• Ordinarie ledamot i Internationella Nämnden 

• Ordinarie ledamot i MF:s fullmäktige 

• Huvudansvarig för Nobel NightCap (NNC) 

• Utbytesansvarig i IFMSA (LEO/LORE/NEO/NORE)  

• Studentambassadör för KI 

 
Meritkategori D – Övriga ansvarsposter samt övrigt engagemang som på annat sätt gynnat KI/MF. 
Minst ett års engagemang om inget annat anges. Inkluderar följande: 

 
• Engagemang i A Scalpella 

• Engagemang i Blåslaget 

• Engagemang i Corpus Karolina/Flix – minst en termin 

• Engagemang i Förvaltningsutskottet 
• Engagemang i Global Friends 

• Engagemang i Idrottsutskottet 

• Engagemang i IFMSA 

• Engagemang i Internationella Nämnden 

• Engagemang i Kommunikationsutskottet 
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• Engagemang i Kulturutskottet 

• Engagemang i Medicinar-SM 

• Engagemang i Mottagningsutskottet 

• Engagemang i Sveriges läkarförbund student 

• Engagemang i Näringslivsutskottet 

• Engagemang i Programutskottet 

• Engagemang i Queerolinska 

• Engagemang i Stroket 

• Amanuens/tutor – minst en termin 

• Fadder för nya studenter – minst en termin 

• Forskning på lägre nivå än doktorandnivå (exempelvis sommarforskarskola eller FOLÄK, 

men ej examensarbete) 

• Kursråd – minst en kurs 

• Marskalk 

• Övrigt engagemang på KI eller MF (bedöms individuellt och ska beskrivas) 

 
Meritkategori E – Inga av ovanstående meriter. 
 

 

 

3.  Internationell prägel        

    
Här indelas de sökande i två grupper: de som uppger någon merit med internationell prägel, och de som 
inte uppger det. Som merit med internationell prägel räknas: 

 
• Aktivt deltagande i Global Friends 

• Aktivt deltagande i Internationella Nämndens verksamhet 

• Aktivt deltagande i internationella verksamheter inom IFMSA 

• Studentrepresentant i LINK 

• Tidigare utbyte på läkarprogrammet på KI inom Norden  

 

 
4.  Motiveringsbrev        

     
Sökanden som erhåller samma rangordningsnummer efter att terminstillhörighet, meriter och 
internationell prägel har beaktats särskiljs utifrån motiveringsbrev. I motiveringsbrevet bör den 
sökande motivera varför denna vill genomföra utbytesstudier och på vilket vis denna är en god 
representant och ambassadör för KI på gästuniversitetet och i utlandet. 
 
 
 

5.  Lottning        
 
I de fall där sökanden inte kan särskiljas efter att motiveringsbreven har beaktats kommer lottning att ske. 


