
Checklista inför utbytesstudier
Funderar du på att studera utomlands? 
I den här checklistan guidar vi dig steg för steg genom allting du behöver göra för att förbe-
reda dig inför dina utlandsstudier. Mer utförlig information hittar du alltid på studentwebben:
https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/utbytesstudier/

Utbytesstudier något för mig? 
Om du behöver stöd i dina funderingar kring utbytesstudier och vad 
det kan innebära för dig och dina studier så är du alltid välkommen 
att prata med en studie- och karriärvägledare:
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/

När kan jag åka?
Oftast passar det bäst att åka på utbytesstudier under en period i  
programmet då man läser valbara kurser. Kontakta gärna program- 
studierektor för ditt program om du vill vara säker på när det passar  
bäst att åka i just ditt program. Du hittar kontaktinfo till din program- 
studierektor via programsidan på studentwebben:
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/ 

Vart kan jag åka?
Välj ut minst tre partneruniversitet där du skulle vilja läsa. Tänk på att 
dessa tre universitet ska ge kurser inom relevanta ämnesområden för din 
examen. Rangordna dina tre alternativ. Du ser vilka partneruniversitet du 
kan välja mellan i vår databas 
https://slu.moveon4.com/publisher/2/eng

Hitta kurser?
Nu är det dags att söka fram och föreslå relevanta kurser som du skulle 
vilja läsa under dina utbytesstudier. Kurserna som du läser under dina 
utbytesstudier ska kunna tillgodoräknas i din examen. 

Att hitta kurskataloger, kursbeskrivningar och akademiska kalendarier på 
olika universitets hemsidor kan vara lite knepigt men se letandet som en 
möjlighet att lära känna universiteten lite bättre medan du surfar runt och 
letar information på deras hemsidor.  Tänk också på att universiteten kan 
ha annorlunda terminologi än vi har. 

https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/utbytesstudier/
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/ 


Träffa programstudierektor
När du har valt ut kurser så är det dags att träffa din programstudierektor 
för att diskutera dina kursval och få bekräftelse på att du kan tillgodo- 
räkna dig kurserna i din examen när du kommer tillbaka. 

Kom ihåg att också fundera på vilka kurser du vill läsa när du kommer  
hem från utbytet och kontrollerar så att du kommer att uppfylla  
förkunskapskraven till dessa. 

Du hittar kontaktinfo till din programstudierektor via programsidan på  
studentwebben: 
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/

Ansök senast 1 december
Påbörja din ansökan i god tid och använd alltid din SLU student-mejl 
som inloggning. Det är viktigt att du tar dig tid att besvara alla frågor  
ordentligt. Om du vill kan du påbörja ansökan, spara det du har fyllt i, och  
återkomma senare. 

För de flesta partneruniversitet gäller att du kan byta termin för utbytes-
studier även efter du har lämnat in din ansökan.

Ansökan kan hittar du här: 
https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/utbytesstudier 

Kontakta gärna de internationella handläggarna om du har frågor kring ansökan: 
https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/kontakta-oss/

Urval
Mellan den 1 december och 1 februari sker urvalet till utbytesstudier. 
Alla studenter som har ansökt kommer få ett svar.
Du hittar mer information om urvalskriterier här: 
https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/ 

Håll koll på din epost! Vi kommer att använda den mejladress som du  
angett i din ansökan om vi behöver få in kompletteringar och när vi skickar  
ut beskedet om du blivit tilldelad en plats.

Du kan alltid kontakta de internationella handläggarna om du har frågor 
under urvalet: 
https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/kontakta-oss/

Gör så här för att hitta informationen lättare: 
1. Välj engelska som hemsidans språk.

2. Använd sökmotorn på hemsidor och prova att söka på nyckelord  
så som: ”exchange studies”, ”international student”, ”prospective  
student” ”international office”, ”course catalogue”, ”syllabus”,  
”academic calender”, ”module”(som kurer ibland kallas)

Du kan också alltid vända dig till internationella handläggare på SLU om  
du inte kan hittar någon kurskatalog 
https://student.slu.se/studier/studera-utomlands/kontakta-oss/ 


