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INRESANDE STUDENTER
Åtgärder i samband med nationell kris som drabbat inresande studenter på grundnivå eller
avancerad nivå
De rutiner som presenteras nedan utgör ett komplement till de rutiner som fastställts i
respektive utbildningsprograms lokala krisplan
Tjänsteanteckning/dagbok över vidtagna åtgärder ska föras löpande av krisansvarig eller
motsvarande vid aktuellt utbildningsprogram vid KI samt av chefer vid avdelningen för
utbildnings- och forskarutbildningsstöd vid Universitetsförvaltningen
VAD HAR HÄNT?

VEM AGERAR?

VAD SKA GÖRAS?

Inresande student, registrerad
som utbytesstudent vid KI,
har drabbats av extraordinär
händelse som inträffat i
studentens hemland under
vistelse vid KI

Den person vid KI som
kontaktas eller den person
som först fått information
om inträffad krissituation

Kontakt tas med chef för Avdelningen
för utbildning-och forskarutbildningsstöd
/UFS

Chef för avdelningen för
utbildning-och
forskarutbildningsstöd
/UFS

Kontakt tas med berörd Internationell
studenthandläggare, internationell
koordinator och representant för
Studenthälsan. Information samlas in.
Gruppen sammankallas vid behov.
Tjänsteanteckningar förs löpande

Utsedd Internationell
koordinator vid SIR

Aktuell händelseutveckling ska bevakas
och information och rekommendationer
som ges på UD:s hemsida ska
kontinuerligt bevakas och föras vidare
till övriga berörda vid
universitetsförvaltningen samt till
krisansvariga eller motsvarande vid
utbildningsprogrammen

Utsedd Internationell
koordinator vid SIR

Den information och de
rekommendationer som ges internt av
den person som har övergripande
ansvar för
internationaliseringsverksamheten vid
KI ska kontinuerligt följas och föras
vidare till övriga berörda vid
universitetsförvaltningen samt till
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krisansvariga eller motsvarande vid
utbildningsprogrammen
Utsedd Internationell
studenthandläggare
och/eller ansvarig för
studentdatabasen vid UA

Information om vilka studenter som
befinner sig i land där krissituation
uppstått ska hämtas från databas

Chef för avdelningen för
utbildning-och
forskarutbildningsstöd
/UFS

Larmning ska ske till säkerhetschefen
som vidarebefordrar händelsen till
universitetsdirektören. Alternativt
larmas universitetsdirektören som
vidarebefordrar händelsen till
säkerhetschefen.
Säkerhetschefen/universitetsdirektören
bedömer krisens relevans.
Universitetsdirektören informerar vid
behov rektor.
Vid behov sammankallas central
krisledningsgrupp

Säkerhetschefen/
Universitetsdirektören

Internationell koordinator
vid SIR

Temporär hemsida på KI:s externa
webbplats ska vid behov upprättas av
Informationsavdelningen. Kontakt ska
tas via säkerhetschef vid KI

Internationell
studenthandläggare
tillsammans med
krisansvarig eller
ordförande i internationell
kommitté eller
motsvarande vid aktuellt
utbildningsprogram

Kontakt tas och hålls med koordinatorer
vid studenternas hemuniversitet.
Information om de åtgärder som vidtas
vid KI ska lämnas

Internationell
studenthandläggare eller
internationell koordinator
vid SIR

Vid behov kontaktas aktuell utländsk
ambassad i Stockholm eller svensk
utlandsmyndighet i berört land

Programdirektor eller
motsvarande vid aktuellt
utbildningsprogram

Vid behov ska undervisande personal
och studenter vid KI informeras

Programdirektor eller
motsvarande vid aktuellt
utbildningsprogram

Minnesstund ska vid behov anordnas.
Kulturella och religiösa behov bör
beaktas

Studenthälsan/Previa

Psykologisk kris- och stressbearbetning
ska vid behov erbjudas berörda
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studenter och berörd personal

