1. Tolka listorna över sökbara universitet rätt!
Listorna över sökbara universitet ska hjälpa dig med bakgrundsresearchen som krävs för att man ska kunna hitta ett lämpligt universitet att studera utomlands vid.
Nedan finner du ett utdrag ur listorna över sökbara universitet och tips för hur den ska tolkas.

Ämnen öppna för LTHs
utbytesstudenter

Country
Germany

University
TU München
(PhysikDepartment)
När Subject Area är

Studienivå öppna för LTHs
utbytsstudenter.
1st = undergrad (grundnivå)
2nd = master (avancerad)

Subject area
Physics

specificerat innebär

Italy
Japan

Università
di kan
att du endast
Bologna
läsa kurser inom
detUniversity
ämnet/ämnena.
Keio
Välj inte kurser från
andra institutioner!

Netherlands

Singapore

Delft University of
Technology, Faculty
of Applied Sciences
National University
of Singapore

Building and Civil
Engineering
Double degree or
exchange:
Mechanical
engineering
Biochemistry
Biotechnology
Nanobiology
University wide

Ämnet "University
wide" innebär att
kurserna inte är
begränsade till ett
specifikt ämne.

Undervisningsspråk

Språkkrav

Viktig information, till exempel
angående undantag, specifika
krav/restriktioner, med mera.

Cycle

Language

Required language
level

1st and 2nd

German/English

B2 English certificate
from high school is
required

Italian/English

It A2, Eng B1

English

-på universitetens hemsidor,

Två språk?
Kontrollera
vilket språk just
de kurserna du
1st
and 2nd
vill läsa ges på!

2nd

Endast kurser på
master-nivå tillgängliga
för utbytesstudenter.

1st and 2nd

1st

Dutch
(BSc)/English
(MSc)
English

Endast kurser på
undergraduate-nivå
tillgängliga för
utbytesstudenter.

Kom ihåg att i detta stadie får du utgå från informationen som finns tillgänglig!

Andra språkkrav kan finnas

men det är språkkraven i
denna lista som är aktuella.

C1, language certification
from home university
Language certification
from home university
required
Du ska inte påvisa dina
språkkunskaper till LTH; det
gör du till värduniversitet
senare under om du blir
nominerad.

Important
information

Länk till universitetet/institutionen

Web address

Courses on
https://www.ph.tum.de/
Master level:
180hp krävs vid påbörjat utbyte
180hp is
om man vill läsa på master-nivå.
required
Endast
utbyte
Semester
http://www.unibo.it/en/international/exchangetermin.
opportunities-at-Unibo
places only för en
Double degree
http://www.st.keio.ac.jp/contents/ic/e/dd/
or exchange

https://www.tudelft.nl/en/faculty-of-appliedsciences/education/exchange-students/
Not available:
http://link.lu.se/mobility/partneruniversity/45
Business,
economics Se över eventuella
restriktioner!

2. Hitta rätt kurser!
Att hitta rätt kurser och reda ut vad som gäller kan kännas svårt och lite som att ta sig igenom en djungel. De flesta känner så och det är normalt.
Att åka på utbyte är en fantastisk erfarenhet, men det kräver också mycket egenansvar. Därför ligger mycket av ansvaret på dig som student när du förbereder din ansökan
till att studera utomlands, till exempel när du gör bakgrundsresearch för vilka kurser och universitet skulle kunna passa just dig och din examen. Utöver det har LTH drygt 400
sökande studenter under höstens utlysningsomgång, och Internationella avdelningen har därför inte möjlighet att gå igenom individuella kursval eller granska eventuella
studieplaner. Vi uppmuntrar dig att utgå från informationen som LTH förser genom listorna över sökbara universitet, samt informationen som finns på universitetens hemsidor.
·

Leta alltid efter information riktad till INCOMING EXCHANGE STUDENTS, eller INCOMING ERASMUS STUDENT för utbyten inom Europa.
Blanda inte ihop informationen som riktar sig åt de studenter som åker på egen hand, det vill säga, inte genom ett utbyte via ett partneruniversitet. Oftast kallas de
Free movers, och ibland kan de även kallas International students.

·

Välj alltid minst hälften av kurserna på samma fakultet/institution/department/school.

·

Kursvalen du gör i ansökan är inte definitiva och kan komma att ändras.

Exempel 1: University wide
Australia University of Sydney

University wide

1st and 2nd*

English English certificate from high
school, minimum VG/C, is
required
TOEFL might be required

Graduate
http://link.lu.se/mobility/partneruniversity/6
courses:
Minimum of 180
hp is required

University wide innebär att kurserna inte är begränsade till ett specifikt ämne. Dessa utbyten är öppna för studenter på Lunds Universitet och inte bara LTH-studenter,
vilket gör att kursbegränsningarna är mindre. Det kan fortfarande finnas restriktioner!
För University Wide-universitet står det oftast bra information i Link-länken som du hittar längst till höger. Här hittar du t ex en länk till University of Sydney’s kurskatalog.
OBS! Som vi ser i University of Sydneys fall, kan innebörden av vissa ord skilja sig från vad man är van vid. I detta fall innebär courses ett helt program.
Chansen är liten att du är den första förvirrade, potentiella utbytesstudenten. J
Gå därför alltid tillbaka hemsidan för just utbytesstudenter och se vad som gäller! Google keywords: University of Sydney Incoming Exchange Courses

Exempel 2: Specificerat Subject Area
Portugal

Universidade de
Lisboa (Técnico
Lisboa)

Computer
Science

1st and
2nd*

Portuguese
(BSc)/English
(MSc)

B2

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/meic-a/curriculo
*Minimum of 120
credits when applying to
Lisboa, semester places
only

När Subject Area är specificerat innebär det att du endast kan läsa kurser inom just det ämnet. I länken till höger hittar du kurserna som ges inom i detta fall Computer
Science. Väljer du kurser från en annan institution/fakultet som LTH inte har avtal med kan du inte bli nominerad.
Utifrån listan över sökbara universitet ser vi att kurser på bachelornivå ges på portugisiska. Om du vill åka på utbyte i trean och inte pratar portugisiska motsvarande CERFnivå B2 kan du alltså inte söka till Universidade de Lisboa (Técnico Lisboa). Om du har 120hp eller mer vid ansökan till Lisboa (det vill säga efter att du har sökt till LTH och
har blivit nominerad) kan du söka kurser på masternivå som ges på engelska.
Notera att Universidade de Lisboa (Técnico Lisboa) endast erbjuder terminsplatser, och du kan därför inte studera ett helt läsår.

Chansen är liten att du är den första förvirrade, potentiella utbytesstudenten. J

