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Ta chansen – skaffa dig internationell erfarenhet!

Världen är inte statisk, den förändras ständigt och på många 
olika sätt. På senare år har det skett en stark internationalise-
ring inom både universitet och näringsliv. Idag är det naturligt 
att rekrytera både studenter och medarbetare internationellt. 

Som student vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds 
universitet har du flera möjligheter att skaffa dig internatio-
nell erfarenhet under studietiden. Du kan exempelvis förlägga 
en eller två terminer utomlands, eller skapa ett internationellt 
nätverk på hemmaplan i Lund. Möjligheten återkommer inte 
alltid senare i livet. Ta chansen nu!

Olov sterner, dekan

Om brOschyren
I den här broschyren har vi sammanställt 
dina olika möjligheter till internationell 
erfarenhet. Vi hoppas att vi kan inspirera 
dig till att komplettera din utbildning med 
kurser som endast finns vid våra partner-
universitet, öva upp dina språkkunskaper 
och din interkulturella kompetens, eller 
skapa internationella kontakter och nät-
verk. 

Du kommer att ha stor nytta av dina in- 
ternationella erfarenheter, inte bara i ditt 
framtida yrkesliv utan också i din person-
liga utveckling.
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Dina internationella möjligheter

utbytesstudier
Studera en eller två terminer vid något av våra partneruniver-
sitet. Du är berättigad till CSN-medel under studietiden och 
betalar inga terminsavgifter. Läs mer på nästa uppslag.

kurser Och eXamensarbete utOmlands
På en del institutioner finns det möjlighet att gå kurser som 
helt eller delvis är förlagda utomlands, eller göra en del av ditt 
examensarbete i ett annat land. Ytterligare en möjlighet är 
att ansöka om ett Minor Field Study-stipendium för att utföra 
en fältstudie utomlands (läs mer på www.lu.se/minor-field-
studies). Kontakta din studievägledare för mer information.

sOmmarkurser
Det finns mängder av sommarkurser att söka till världen över. 
Läs mer på www.lu.se/sommarkurser-utomlands.

praktik utOmlands
Det finns olika sätt att hitta och finansiera en praktikplats ut-
omlands. Ett sätt är att söka stipendium för Erasmus-praktik 

(praktik inom Europa). Du kan praktisera på exempelvis ett före- 
tag, i en organisation eller på ett forsknings- och utbildnings-
centrum. Läs mer på www.lu.se/praktisera-utomlands.

nätverk på hemmaplan
Du kan skaffa dig internationella erfarenheter och meriter även 
på plats i Lund. 

bli fadder
Hjälp nya internationella studenter till rätta i Lund, på universi-
tetet och i studentlivet. Läs mer på www.lu.se/internationell-
fadder.

engagera dig i språkcaféer
Varje vecka under terminstid träffas en grupp studenter för 
att bland annat spela spel, titta på film och diskutera svensk 
kultur på svenska. Exempel på språkcaféer är Swedish Lounge 
och Café Multilingua.

Naturvetenskapliga fakulteten är en internationell fakultet vid ett internationellt universitet. 
Hos oss kan du få internationell erfarenhet på flera olika sätt.

http://www.lu.se/minor-field-studies
http://www.lu.se/minor-field-studies
http://www.lu.se/sommarkurser-utomlands
http://www.lu.se/internationell-fadder
http://www.lu.se/internationell-fadder
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Utbytesstudier - när, var och hur?

visste du att
•	 Din tid som utbytesstudent berättigar dig till CSN-medel.
•	 Du betalar inga terminsavgifter.
•	 Kurserna du läser utomlands kan räknas in i din svenska 

examen (beslutas av din institution).
•	 Du är försäkrad under hela studietiden.
•	 Du kan söka stipendium för Erasmus-utbyte och vissa 

andra utbyten. Stipendiet fungerar som ett komplement 
till ditt studiemedel och kan täcka dina extra kostnader.

så här ansöker du Om utbytesstudier
1) förbered dig i god tid och håll koll på ansöknings-
perioderna 
Vill du studera vid ett universitet utanför Europa är det en god 
idé att börja planera dina utbytesstudier ungefär ett år i förväg. 
Vill du åka på utbyte inom Europa räcker det oftast med en ter-
mins framförhållning. Ansökningsformulär och ansökningsan- 
visningar hittar du på www.naturvetenskap.lu.se/internationellt. 

Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du studerar vid något av Lunds universitets 
partneruniversitet under en eller två terminer av din utbildning. Ett partneruniversitet är ett 
lärosäte som vi har ett utbytesavtal med, vilket innebär att du slipper betala terminsavgifter.

ansökningsperiOder
universitet utanför europa samt vissa 
nordiska universitet (nordlys)
•	 1 okt - 1 nov: Ordinarie ansökningsperiod 

inför nästa läsår.
•	 15 jan - 1 feb: Andra chansen  

(sök platser som blivit över).
•	 University of California: 15 okt - 1 nov 

inför nästa läsår. 

erasmusutbyte (europa)
•	 1 okt - 15 okt: Inför vårterminen.
•	 2 feb - 1 mars: Inför höstterminen eller ett 

helt läsår.

Vissa nordiska universitet kan sökas inom Erasmus.
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2) kontrollera att du är behörig att ansöka om utbytes-
studier 
Du är behörig om du:
•	 Vid ansökan, och terminen före din planerade utbytes-

period, är aktiv student och är registrerad för heltidsstu-
dier vid naturvetenskapliga fakulteten, eller har beviljats 
studieuppehåll från ditt program.

•	 Vid ansökan har klarat av minst 30 hp vid Lunds universi-
tets naturvetenskapliga fakultet.

•	 Vid utresan har klarat av minst 60 hp inom naturveten-
skaplig utbildning (vissa institutioner kräver 60 hp inom 
huvudområdet).

•	 Har högst 15 hp oavklarade kurser inom ditt huvudom-
råde.

•	 Kan visa upp en studieplan som innehåller kurser motsva-
rande heltidsstudier och som kan tillgodoräknas i en exa-
men vid naturvetenskapliga fakulteten. För att få hjälp 
med studieplanen kan du vända dig till den internationella 
koordinatorn vid din institution. Kontaktuppgifter hittar 
du på sidan 10.

3) när är bästa tiden för dig att åka på utbytesstudier? 
Prata gärna med din studievägledare eller din internationella 
koordinator för att få hjälp med planeringen. Vi rekommende-
rar att du har klarat av minst ett och ett halvt års universitets-
studier innan du åker.

4) vilka utländska universitet skulle du vilja studera vid?
Vill du vara säker på att komma iväg måste du söka till flera 
universitet och räkna med att du kanske inte får ditt första-
handsval. Du hittar en lista över våra aktuella partneruniversitet 
på www.naturvetenskap.lu.se/internationellt. Observera att 
listan kan variera något mellan läsåren.

5) ansök om utbytesstudier på webben 
Ansökningsformuläret hittar du på:
www.naturvetenskap.lu.se/internationellt

Ska du söka till University of California så gör du din ansökan på: 
www.lu.se/utbyteUC

6) invänta nomineringen
Till många av våra utbytesplatser söker fler studenter än vi kan 
skicka ut. I de fallen gör vi en rangordning som bland annat 
baseras på antalet uppnådda akademiska poäng, studieresultat 
(betyg) och målet med utbytet (finns beskrivet i din ansökan).

7) gör din ansökan till värduniversitetet
När du har nominerats till en utbytesplats är det dags för dig 
att göra din ansökan till värduniversitetet. Där är de främst 
intresserade av att se vilka kurser du har läst och hur de passar 
ihop med kurserna du har sökt. När och hur du gör din ansökan 
skiljer sig åt på de olika universiteten. Din koordinator hjälper 
dig genom ansökningsprocessen.
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Martin och Katarina berättar om sina utbytesstudier

katarina, österrike
– Jag åkte på Erasmus-utbyte till 
Innsbruck för att läsa kurser inom 
naturgeografi. Jag valde Österrike 
för att jag ville öva upp min tyska 
och lära känna landet bättre. De 
vackra vandringslederna och skid-
åkningen lockade mig också.

– Bland det bästa med att va-
ra utbytesstudent är alla fantast-

iska människor du får träffa och de olika kulturerna du får lära 
känna. Ett tips är att kolla upp om det finns Erasmus-faddrar 
vid ditt värduniversitet. De har redan studerat ett tag i din 
Erasmus-stad och kan till exempel visa dig runt. Som ny i staden 
kommer du att märka att det finns hur mycket som helst att 
se och göra. Men kom ihåg att du även är ny på universitetet, 
vilket kan innebära ett nytt studiesätt, ett nytt studietempo och 
andra krav än vad du är van vid.

– Ett avslutande tips är att försöka vara med på så många 
studentaktiviteter som möjligt, och att ha roligt! Utbytet kan 
ge så otroligt mycket, men det är upp till dig själv hur bra det 
verkligen blir!

martin, kanada
– Jag åkte på utbyte till Vancouver 
Island i Kanada när jag hade läst 
biologi i tre år. Jag ville finslipa min 
engelska och läsa kurser som inte 
erbjöds vid Lunds universitet. Sam- 
tidigt ville jag uppleva en häftig 
miljö, med närhet till surfing och 
bergsvandring. Mitt år i Kanada 
var fantastiskt, jag kommer gar-

anterat att se tillbaka på den tiden som en av höjdpunkterna 
under min utbildning.

– Livet som utbytesstudent är intensivt, och i början ganska 
tufft, men också väldigt spännande. I Kanada ställdes det höga 
krav på prestation med fler tentor, inlämningsuppgifter och 
muntliga presentationer än vad jag var van vid. Jag har aldrig 
pluggat så hårt i mitt liv. Men studietempot i Kanada stärkte 
mig. Jag tvingades lära mig att strukturera min tid, plugga ef-
fektivt, och inte minst anpassa mig till en internationell arbets-
miljö. Allt detta har jag haft stor nytta av redan, till exempel 
under arbetet med mitt examensarbete. 

– Jag kan rekommendera alla att ta chansen att åka på 
utbyte. Gör det, det är en fantastisk möjlighet!
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generella frågor om utbytesstudier
Kristina Miolin, internationaliseringsansvarig
046-222 30 01
kristina.miolin@science.lu.se

astronomi och teoretisk fysik
Anders Johansen
046-222 15 89
Anders.Johansen@astro.lu.se

biologi
Christina Ledje
046-222 73 16
Christina.Ledje@biol.lu.se

fysik
Lassana Ouattara
046-222 77 58
Lassana.Ouattara@fysik.lu.se

geologi
Karl Ljung
046-222 39 96
Studievagledare@geol.lu.se

kemi
Christina Persson
046-222 83 57 
Christina.Persson@kemi.lu.se

miljövetenskap
Yvonne Persson
046-222 37 82
Yvonne.Persson@cec.lu.se

matematik
Sigmundur Gudmundsson
046-222 85 61
Sigmundur.Gudmundsson@math.lu.se

matematisk statistik
Magnus Wiktorsson
046-222 86 25
Magnus.Wiktorsson@matstat.lu.se

naturgeografi och ekosystemvetenskap
Paul Miller
046-222 40 72
Paul.Miller@nateko.lu.se

Kontakta din internationella koordinator

mailto:Anders.Johansen@astro.lu.se
mailto:exchange@biol.lu.se
mailto:Lassana.Ouattara@fysik.lu.se
mailto:Christina.Persson@kemi.lu.se
mailto:Yvonne.Persson@cec.lu.se
mailto:Sigmundur.Gudmundsson@math.lu.se
mailto:Magnus.Wiktorsson@matstat.lu.se
mailto:Paul.Miller@nateko.lu.se
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Dina internationella möjligheter

•	 Utbytesstudier
•	 Kurser	förlagda	utomlands
•	 Sommarkurser	utomlands
•	 Praktik	utomlands
•	 Nätverk	på	hemmaplan


