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Beslut angående internationella utbyten inför HT2022 
 
Beslut 
Att planera för utbyten för studenter och medarbetare inom EU/EES-området, 
Storbritannien samt av högskolan arrangerat utbyte till Tokyo höstterminen 2022.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att det inte finns en UD-avrådan till landet och att de 
studenter som deltar i utbyten är fullvaccinerade. 
 
Ärendet 
Situationen inför höstterminen 2022 vad gäller internationella utbyten är fortfarande 
osäker och svårbedömd. Vidare är situationen ansträngd för Region Stockholm vad gäller 
tillgången på VFU-platser, och studerande inom regionen behöver prioriteras före 
inresande.  
 
Detta beslut grundar sig i en bedömning att det finns möjlighet att öppna upp för utbyten 
inom EU/EES i form av studier inom Erasmus+ programmet samt studiebesök och 
fältstudier som studenterna ordnar själva med stöd av internationella kontoret. Beslutet 
ligger också i linje med det beslut som fattades av rektor inför vårterminen 2022 (Dnr: 
9/2021). 
 
Beslutet är fattat i samråd med Ledningsrådet och internationell strateg samt är förankrat 
hos RKHSK, högskolans studentkår. Beslutet gäller från och med 2021-12-20 tills vidare 
och kan komma att ändras vid ändrade förutsättningar eller ändrade rekommendationer 
från myndigheter.  
 
 
 
Susanne Georgsson 
Rektor     
 
     
Beslutet delges: 
Medarbetare 
Studenter 
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