
Att vara en LU-ambassadör utomlands 

	   	  
	  

Snabba fakta om Lunds universitet och Sverige 

När du har kommit till ditt värduniversitet får du många nya kontakter. Det är naturligt att de ställer 
frågor till dig om universitetet och om Sverige.  Då är det bra om du har några korta nyckelfakta till 
hands för snabbt kunna förmedla de viktigaste budskapen.  

Korta nyckelbudskap på engelska om Lunds universitet hittar du här på den övergripande 
internationella webbplatsen: http://www.lunduniversity.lu.se/admissions/why-‐study-‐at-‐lund-‐university	   

Här kan du plocka korta budskap som passar beroende på vem du pratar med och hur mycket tid 
du har.  

Skulle du behöva motsvarande korta information i skriftlig form, rekommenderar vi att du använder 
Lunds universitets profiltext: 

  ” Lund University was founded in 1666 and for a number of years has been ranked 
among the world’s top 100 universities. The University has 42 000 students and more than 
7 500 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to 
understand, explain and improve our world and the human condition. 

Lund is Sweden’s most attractive study destination. The University offers one of the 
broadest ranges of programmes and courses in Scandinavia, based on cross-disciplinary and 
cutting-edge research. The compact university campus encourages networking and creates 
the conditions for scientific breakthroughs and innovations. The University has a clear 
international profile, with partner universities in over 70 countries. 



Funding of more than SEK 5 billion a year goes to research at eight faculties, which gives 
us one of Sweden’s strongest and broadest ranges of research activity. Over 30 of our 
research fields are world-leading, according to independent evaluations.  

  

Two of the world’s leading materials research facilities are currently under construction in 
Lund: the MAX IV Laboratory, which will be the leading synchrotron radiation facility in 
the world, and the European research facility ESS, which will house the world’s most 
powerful neutron source. The two facilities will be of decisive importance for future 
scientific and industrial development in both materials science and life science.” 

Presentation om Lunds universitet 

Ibland tillfrågas utbytesstudenter hos våra partneruniversitet att hålla en presentation om sitt 
hemuniversitet. Inför presentationen bör du börja med att ta reda på två saker:  
1. Vem är målgruppen? (Oftast är det dina klasskamrater vid värduniversitetet) 
2. Hur mycket tid har du på dig för presentationen? 

Om du har åtminstone 15-20 minuter på dig och målgruppen är dina klasskamrater eller andra 
studenter, bör du använda en presentation som är anpassad till den målgruppen och vi 
rekommenderar då att du använder presentationen som finns på denna sida:  

http://www.lu.se/studera/studera-utomlands/infor-avresan/studentambassador-utomlands (se även 
kommentarerna till bilderna) 

Om målgruppen är en annan än dina klasskamrater kan det vara lämpligt att istället använda hela 
eller delar av Lunds universitets övergripande presentation som du kan hitta här: 
http://lunduniversity.lu.se/about/about-lu/corporate-publications.  

Har du bara en kort tid på dig att presentera, ca 5-10 minuter, kan du använda Lunds universitets 
övergripande presentationsfilm som en inledning. Filmen är ca 2 minuter lång och därefter kan du 
komplettera med ett par av bilderna från powerpointpresentationen. Presentationsfilmen hittar du 
här: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lG7rqFSPwk  

Filmen fungerar naturligtvis även utmärkt som en inledning även på en längre presentation. 

Kontakta gärna den internationella koordinatorn vid din institution/fakultet i Lund för att fråga om 
det är något särskilt som de vill att du tar upp eller om det är något som du bör tänka på när du 
håller din presentation.  

Representera Lunds universitet på en mässa 

Många universitet runt om i världen anordnar mässor för att informera de egna studenterna om 
möjligheterna att åka utomlands. Detta sker ofta i form av så kallade ”Study Abroad Fairs” och det 
är vanligt att utbytesstudenter tillfrågas att representera sitt hemuniversitet vid dessa mässor. Om 



du ska representera Lunds universitet vid en mässa hos ditt värduniversitet, kan du ha nytta av 
denna checklista:  

• Skicka ett mail till studentreception@lu.se i god tid före mässan för att be om material som 
du kan använda vid mässan. Vi kan skicka internationella broschyrer, posters, 
bokmärken/enkla give-aways, samt förse dig med en t-shirt att ha på dig vid mässan.  
 

• Kontakta din internationella koordinator vid din institution/fakultet i Lund för att meddela 
att du kommer att representera Lunds universitet vid mässan och för att höra om det är 
något särskilt som de vill att du nämner för potentiella utbytesstudenter eller om det är 
något som är viktigt att du känner till. De kan också vilja skicka material om 
institutionen/fakulteten. Tänk på att fråga vilken typ av avtal Lunds universitet har med ditt 
värduniversitet, dvs. om studenter vid värduniversitetet bara kan åka till Lunds universitet 
om de studerar inom vissa ämnesområden eller om det är ett avtal som gäller alla ämnen.  
 

• Läs igenom den internationella broschyren inför mässan, så att du själv är uppdaterad kring 
fakta om Sverige, Lunds universitet och Lunds universitets erbjudanden.  
 

• Om du har möjlighet att ha med dig en dator till mässan, ha gärna presentationsfilmen 
rullande i bakgrunden.  
 

• Potentiella utbytesstudenter till Lunds universitet vid ditt värduniversitet kan hitta mer 
information om hur de söker till utbytesstudier och hitta länkar till aktuella kurser osv, från 
denna sida: http://lunduniversity.lu.se/admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies. 
Studenter som vill få information om andra sätt att studera vid Lunds universitet kan börja 
titta på sidorna här: http://lunduniversity.lu.se/admissions. Dessa länkar kan vara bra för dig 
att känna till så att du kan hänvisa intresserade studenter rätt.  
 

•  Var dig själv! Dela med dig av dina personliga erfarenheter både av Lund och av att vara 
utbytesstudent. Det är den personliga kontakten som är viktigast – fakta kan studenterna 
alltid läsa sig till senare på vår webbplats.  
 

• Efter mässan, skicka gärna kort feedback till din koordinator, samt till 
studentreception@lu.se om hur det gick. Om du tog några bilder vid mässan tar vi förstås 
väldigt gärna emot dem också.   


