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Online Learning 
Agreement - OLA
– Sådan udfylder du din OLA
Til studerende, der skal på et Erasmus 

studieophold INDENFOR et EU/EEA-land.

(OBS: bilaterale studieophold og studieophold til 

lande UDENFOR EU/EEA kan IKKE anvende OLA!) 



Hvad er er en OLA?

Det er den aftale, der følger dig og de fag, du har valgt på dit studieophold i

udlandet. Learning Agreement eller læringsaftalen er aftalen mellem dig som

studerende, hjeminstitutionen og den modtagende institution. Aftalen bekræfter

de fag du har valgt at læse hos den modtagende institution. Aftalen er også

Zealands godkendelse af, at de fag du har valgt er godkendte fra vores side, og at

du vil få fuld merit (anerkendelse) på den uddannelse/det semester du erstatter

med et studieophold.

Det er VIGTIGT, at du meddeler den Internationale Mobilitetsambassadør på din

afdeling, hvis du undervejs laver ændringer i din OLA, f.eks.: at du bytter fag efter

ankomsten til partner institution, eller at fag ikke udbydes alligevel, og at du skal

finde erstatninger.
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START
Din OLA kan startes på 2 måder:

1. Enten har vi (ZEALAND) startet din OLA. Du vil 
modtage en e-mail med et link til at færdigudfylde din 
OLA. Når du logger ind i systemet vil Zealand have 
udfyldt basale oplysninger for dig på forhånd, og du 
skal selv færdiggøre din OLA.

2. Du starter selv din OLA via dette link

INDEN du starter din OLA:
1. Inden du går i gang med at udfylde din OLA er det 

nødvendigt, at du ved, hvem der skal 
underskrive/bekræfte din OLA med korrekt e-mail og 
navn. Du er nødt til at få denne person bekræftet fra 
den institution du skal være på udveksling hos. (det er 
ikke nødvendigvis den person du er i kontakt med som 
skal godkende OLA!). Spørg gerne den Internationale 
Mobilitetsambassadør om hjælp.

2. Hos Zealand er det altid den Internationale Mobilitets-
ambassadør på din afdeling, der underskriver på vegne 
af hjemmeinstitution/Zealand.
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OBS: Du kan altid starte med at udfylde din OLA – også selvom modtagerinstitutionen ikke er klar til at bekræfte en LA online – og følge 

denne step-by-step guide. Når du kommer til step 6 og underskriver, skal du downloade din OLA til pdf-fil og sende den direkte til 

modtagerinstitutionen, der så vil underskrive din OLA.

https://learning-agreement.eu/
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STEP 1
 Du logger ind i systemet på https://learning-agreement.eu/ og får

forskellige muligheder for at logge ind.

 Du vælger at logge ind med MyAcademicID (EduGAIN som i Danmark er

WAYF)

 Skriv Zealand og vælg Zealand easj.dk. Du kommer nu ind på en Zealand

WAYF loginside, hvor du bruger din zealand (@edu.easj.dk) edu-mail og

login for at logge på systemet. Første gang, vil de modtage en e-mail, hvor

du skal bekræfte dig som bruger (verification)

https://learning-agreement.eu/
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STEP 2
My account: Du opretter din profil 

(personoplysninger samt oplysninger om dit 

studie)

Field of Education?

Spørg den Internationale Mobilitetsambassadør 

på din afdeling

Study Cycle? 

Læser du på en akademi-uddannelser er det ”Short cycle programme”. 

Læser du på fuld PBA eller top-op PBA læser du på en ”First Cycle

uddannelse” 

Det er vigtigt at gemme dine oplysninger, før du går videre med din OLA!
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STEP 3
Hvis du arbejder videre på en kladde, vælger du muligheden ’kladde’.

Normalvis ville du skulle starte en Learning Agreement, derfor skal du vælge ”Create New”.



DET ER VIGTIGT AT DU VÆLGER RIGTIGT.

1. Hvis du skal fysisk afsted i et semester vælger du 
”Semester Mobility”. 

2. Hvis du skal på et kort ophold (mellem 5 og 30 dage 
kombineret med en virtuel komponent) da vælger du 
”Blended Mobility with Short-term Physical
Mobility”. Hvis det er en sådan vil den følge de 
efterfølgende principper men se lidt anderledes ud.

3. Den sidste type er IKKE relevant for Zealand 
studerende!
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Du kommer nu ind på en side med overskriften ”Student”. Siden indeholder information om det akademiske år 
(tjek det er korrekt, f.eks. 2021/22) samt informationerne om dig fra ”My Account” (tjek at de er rigtige)

Du bekræfter og trykker ”next”
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STEP 4
Information om den sendende institution – altså Zealand

Siden ser sådan her ud:

(se næste slide)
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STEP 4
 Find Zealand: (søg land/Denmark + Institution/Zealand Sjaellandserhvervsakademi)

 Faculty/Department: Den afdeling du læser på, f.eks. ”Zealand Department Roskilde”

 ”Sending Responsible Person: Det er den person som kan/skal godkende din OLA.

Her er det den Internationale Mobilitetsambassadør på din afdeling (vigtigt

at du skriver navn og e-mail korrekt!

 ”Sending Administrative Contact Person: Det vil for ALLE være:

 Ole

 Kolling

 Institutional Erasmus+ Coordinator

 +45 22476534

 exchange@zealand.dk

(fortsat)
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STEP 5
Information om den modtagende institution – altså værtsinstitutionen for dit studieophold

Siden ser sådan her ud:

(se næste slide)
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STEP 5
 Find værtsinstitution: (søg land/f.eks. France + Institution/som kan være lidt svær

at finde da institutionen er nævnt ved det lokale navn i pågældende land). VÆR

OBS PÅ at OLA KUN er til EU Erasmus studieophold (ikke til studieophold uden for

EU - også selvom det er et Erasmus studieophold!)

 Faculty/Department: Her angiver du fakultet/afdeling, hvis det er muligt

 ”Receiving Responsible Person: Det SKAL være den person som kan/skal

godkende din OLA. Kontakt værtsinstitutionen, hvis du mangler at vide, hvem det er.

 ”Receiving Administrative Contact Person: Det vil være den person, som du

kommunikerer med, ofte en person på modtagerinstitutionens Internationale Kontor.

Hvis du ikke kender denne, kan du lade den være blank.

(fortsat)
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STEP 6
”Proposed Mobility Programme” er det næste skridt. Det er her, at du skal angive:

1. Semesterperioden: Startdato (typisk første studiedag 

eller introduktions-/registration date) samt slutdato 

(typisk den sidste dag i semestret, hvor alle 

eksaminerne er slut). Det er vigtigt, at du skriver de 

korrekte datoer/dage på, da størrelsen på dit 

Erasmuslegat vil afhænge af, hvor mange dage du er på 

udveksling. Du kan evt. tjekke både start- og slutdato 

med Academic Calendar hos værtsinstitutionen, hvis 

det ikke er oplyst.

2. Table A: Study programme at the Receiving

institution – altså de fag som du skal studere hos 

modtagerinstitutionen (værtsinstitutionen)

(se næste slide)
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STEP 6
I ”Table A” vælger du Add Component for hvert fag, som 

du skal studere hos modtagerinstitutionen. Der er en boks 

for hvert fag, hvor du skal angive: Component Code (hvis du 

ikke kan finde det, kan du nummerere fortløbende for hvert 

fag, f.eks. 001, 002, 003 etc.); antal ECTS for hvert fag; 

hvilket semester du skal afsted på (vælg).

Når du er færdig med at skrive fagene op, vil du typisk have 

en liste af 5-6 fag, der sammenlagt giver 30 ECTS-point 

(ECTS = European Credit Transfer System-points).

(fortsat)
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STEP 6
Table B: Recognition at the Sending institution – altså de 
fag, som Zealand giver dig merit for (anerkendelse) når du er 
færdig med dit studieophold i udlandet, og er kommet hjem 
igen.

I ”Table B” vælger du Add Component for hvert fag du får 
merit for. Tjek studieordningen på dit studie for det 
semester du skal på udveksling. For hvert fag/tema får en 
boks, hvor du skal angive: Component Code (hvis du ikke 
kan finde det, kan du nummerere fortløbende for hvert fag, 
f.eks. 001, 002, 003 etc.); antal ECTS for hvert fag; hvilket 
semester, du skal afsted på (vælg).
ALTERNATIVT kan du vælge at skrive ”Mobility Window
samt det semester du får merit for” med link til 
studieordningen på dit studie.

(fortsat)
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STEP 6
Der er desværre ikke en let måde at lave denne del på. Så du må gå frem skridt for skridt til at du har alle fag registreret i Table A og Table B.

(fortsat)
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STEP 7
Det næste skridt er ”Commitment”. Det er her, hvor du, den sendende institution (Zealand) og den modtagende institutionen bekræfter OLA
Online Learning Agreement. Det gøres med digital underskrift.

Du får et billede, der ser således ud. Som studerende er du den FØRSTE, der skal underskrive. Du bruger musen og laver en underskrift i den 
blanke boks. Det kommer til at se lidt ”sjovt” ud, f.eks. som på billedet her:

(se næste slide)
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STEP 7
Når du har underskrevet sender du til den næste i ”rækken” – gul pil (derfor er det vigtigt, at du har kontaktpersonerne/Responsible persons 
korrekte med e-mail i step 3 og step 4!)

(fortsat)

Når du har fået underskrift fra alle, der skal underskrive, vil du modtage en e-mail. Herefter logger du ind i systemet og gemmer en 

pdf-fil af den godkendte OLA. Du sender OLA med alle underskrifter som en pdf-fil til den ansvarlige Internationale 

Mobilitetsambassadør på din afdeling.

Når dette er på plads kan du pakke dine kufferter og rejse !
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