
 

7 ANLEDNINGAR 
ATT ÅKA PÅ UTBYTE
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Du växer
Vi lär oss genom att prova nya saker 

och träffa nya människor. När du åker på 
utbyte kommer du garanterat att uppleva 

saker som ger dig nya perspektiv och 
minnen för livet. 

Utlandserfarenheter blir en  
merit på ditt CV

Kommunikativ förmåga, social kompe-
tens och initiativförmåga – erfarenheter 

som ofta efterfrågas av arbetsgivare, men  
också några av de egenskaper du ut- 

vecklar när du pluggar utomlands. 

Du betalar inte
När du åker på utbytesstudier betalar du 
inte någon studieavgift till det utländska 
lärosätet. Du får dessutom ta med dig 

ditt studiemedel. 

Du får interkulturell kompetens
När du flyttar utomlands får du verkligen 

chansen att göra en djupdykning i en 
annan kultur. Du kommer att upptäcka 
att det är en helt annan sak att bo ut-

omlands än att åka på semester. Genom 
att vara nyfiken på traditioner och andra 
människor kommer du tillbaka med insik-

ter du har nytta av hela livet.  

Dina språkkunskaper slipas
Ett av de bästa sätten att lära sig ett nytt 

språk, eller bli bättre på ett språk du redan 
kan, är att använda det i vardagen. I början 

kan det vara ovant men fruka inte -  lita 
istället på din förmåga!

Stipendier erbjuds genom  
vissa utbytesprogram

Det finns flera utbytesmöjligheter att söka 
genom universitetet och vissa av dem 

erbjuder ett stipendium. Via en del kan du 
också söka extra medel om du har en  

funktionsnedsättning. 

Du kan ansöka om tillgodoräknande
När du har avslutat dina studier utomlands 
kan du ansöka om att få dem tillgodoräk-
nade i din utbildning i Sverige. På så sätt 
behöver du inte förlänga din studietid. 

Som utbytesstudent spenderar du en termin eller ett läsår vid ett av  
Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen. Det finns många 

skäl till att ta chansen att åka på utbyte, här listar vi sju av dem.

Vill du veta mer?

Läs på vår webb: 
umu.se/student/studera-utomlands



 

7 REASONS TO  
GO ON EXCHANGE
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You grow
We learn by trying new things and 

meeting new people. When you go on 
exchange, you will be guaranteed to  
experience things that give you new  
perspectives and memories for life.

International experience becomes a 
merit on your resume

Communicative, social skills, ability to 
take action - competences often wanted 

by employers, but also some of the know-
how you develop when you study abroad.

You don’t pay
When you go on exchange studies, you 
do not pay a tuition fee to the foreign 

institution. You can also take your study 
allowance with you. 

You’ll gain intercultural competence
When you move abroad, you really get 
the chance to deep dive in another cul-
ture. You will find that it’s a completely 
different thing to live abroad than to go 

on vacation. By being curious about 
 traditions and other people, you’ll come 
back with insights that you benefit from 

your entire life.

You’ll sharpen your language skills
One of the best ways to learn a new  
language, or to improve your existing  

language skills, is to use it in everyday life. 
In the beginning, it may feel strange but do 

not fear - rely on your ability!

Scholarships are offered by some  
exchange programmes

There are several exchange opportunities  
to apply for, and some of them offer a  

scholarship. If you have a disability you can 
be granted additional funds by some  

programmes.

You can apply to transfer your credits
When you have completed your studies 
abroad, you can apply to transfer your  
credits to your education in Sweden.  

That way, you don’t need to extend your 
studies.

As an exchange student, you spend a term or a full academic year at one of 
Umeå University’s partner universities around the world. There are several 

reasons to go on exchange, here you’ll find seven of them.

Want to learn more?

 Go to: 
umu.se/en/student/study-abroad

 


