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Uppförandekod för medicinska fakultetens studenter vid 
utlandsstudier 
 
 
Uppförandekoden riktar sig till samtliga utresande utbytesstudenter vid utbildningsprogram 
på grundnivå och avanceradnivå vid medicinska fakulteten. 

• Student som deltar i utbytesstudier inom ramen för ett avtal slutet mellan ett enskilt 
utbildningsprogram vid medicinska fakulteten, eller Umeå Universitet och ett 
utländskt lärosäte. 

• Student som deltar i utbyte inom Erasmusprogrammet, Nordplus, Nordlys, 
North2North), eller Linnaeus Palme. 

• Student som genomför projekt eller annan utbildning som ska tillgodoräknas inom 
utbildningen. 

 
Uppförandekoden tillämpas inom alla utbildningsprogram vid medicinska fakulteten. 
Studenten ska före resan skriftligen intyga att han/hon tagit del av uppförandekoden och 
accepterar denna. 
 
Riktlinjerna utgör ett stöd för akademiska företrädare och administrativ personal som 
handlägger, beslutar och dokumenterar utlandsstudier vid medicinska fakulteten vid Umeå 
universitet. 
 
Riktlinjerna har fastställts av Rådet för internationalisering av utbildningarna vid medicinska 
fakulteten 2019-08-28 och gäller tills vidare.  
 
 

Uppförandekod i samband med utlandsstudier: 
Som student vid medicinska fakulteten som deltar i studier utomlands bör du; 

• följa de anvisningar som ges inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de 
regler som gäller vid utländskt lärosäte, sjukhus, arbetsplats eller motsvarande. 

• följa överenskommet kursprogram och respektera den pedagogiska tradition och de 
undervisningsformer som gäller vid värdinstitutionen. 

• följa de råd och anvisningar som ges vad gäller personlig säkerhet och därmed 
undvika att utsätta sig själv, medresenärer eller värd för risker. 

• agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion 
samt respektera de uppförandekoder som råder i landet i fråga. 

• visa respekt för andra studenter, lärare, patienter och anhöriga/närstående såväl som 
för hälso- och sjukvårdspersonal. 

• vara en god förebild för andra studenter, och en god representant for Umeå 
universitet och inte riskera Umeå universitets relationer med dess samarbetspartners. 
 

Som utresande student har du ett eget ansvar för att inför och under utlandsvistelsen söka 
information om värdlandet och om vilka uppförandekoder som råder, samt om hur du ska 
agera för din personliga säkerhet. 
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Vid osäkerhet om en aktivitet kan stå i strid med uppförandekoden eller på annat sätt utgöra 
en fara för dig eller någon annan, rekommenderas du att rådgöra med internationella 
kontaktpersonen vid din institution eller fakultetens internationella samordnare 
(int.med@med.se), innan aktiviteten utförs. 
 
 
Jag har läst ovanstående dokument och förbinder mig att följa ovanstående uppförandekod 
under mina utlandsstudier. 
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