UTBYTESSTUDIER

– din väg till nya upplevelser

Ta chansen att bli utbytesstudent!

Vill du utmana dig själv och få ovärderliga erfarenheter?
Lära känna en ny kultur, och få nya vänner för livet samtidigt
som du lyfter ditt CV med internationella erfarenheter?
Ta då chansen att studera utomlands.
Att åka på utbyte ger så mycket mer än bara studier! Att leva i ett annat land med en annan
kultur vidgar vyer, bygger självförtroende och ökar tolerans och förståelse. Dessutom är
utbytesstudier i sig en merit för framtiden. Det är en upplevelse och en erfarenhet du inte
vill vara utan!
Utbytesstudier
Umeå universitet har avtal med lärosäten över hela världen inom flera olika utbytesprogram.
Att vara utbytesstudent innebär att du läser en del av din utbildning vid ett partneruniversitet
i ett annat land utan att betala studieavgift. När du kommer hem kan du ansöka om att få
studierna tillgodoräknade till din utbildning vid Umeå universitet. Du kan åka på utbytes
studier oavsett om du läser ett program eller fristående kurser. Vilka länder och universitet
du kan åka till beror på vad du studerar här i Umeå. Oftast är kravet att du ska ha studerat
minst ett år på Umeå universitet innan du kan åka på utbytesstudier.
Mer information om vilka möjligheter det finns till utbytesstudier hittar du på
studentwebben: www.umu.se/utbytesstudier
Utlandsstudier på egen hand
Om du vill åka till ett land eller universitet som Umeå universitet inte har avtal med kan du
så klart ordna dina utlandsstudier på egen hand, som så kallad freemover. Du tar då kontakt
med det utländska lärosätet för att ta reda på hur ansökningsproceduren går till.
Bli en buddy!
När du själv söker utbytesstudier kan det vara en fördel om du varit delaktig i Umeå
universitets buddyprogram. Som buddy hjälper du internationella studenter att komma
till rätta i Umeå. Programmet är också en unik möjlighet för dig att förbereda dig inför
utbytesstudierna genom att förbättra dina språkkunskaper och möta nya kulturer.
Mer information om buddyprogrammet hittar du på studentwebben:
www.umu.se/bli-buddy
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Vad lockade dig att söka utbytesstudier
och varför just USA?
Sedan jag var runt 10 år har jag alltid velat
resa till USA. Jag tror det var kulturen som
lockade mest, samt att engelska är det
språk de talar där. När jag fick reda på att
jag enkelt kunde passa in utlandsstudier
i mitt studieprogram tvekade jag inte en
sekund, och valde USA som förstaval. Jag
visste även att detta skulle göra mig mer
attraktiv på arbetsmarknaden hos interna
tionella företag, vilket visade sig stämma
då jag spenderade andra vändan på Adidas
högkvarter i Tyskland.
Hur var det att studera i ett annat land?
Det var otroligt givande och den roligaste
delen av min utbildning, utan tvekan.
Jag lärde mig väldigt mycket vilket var
ovärderligt senare då jag flyttade utomlands
för jobb. Det är intressant att se hur student
livet i USA är dessutom.
Vilka är fördelarna med
att studera utomlands?
Jag lärde mig mer utomlands än vad jag
gjorde hemma i Sverige, både akademiskt
och gällande kultur. Man utvecklas väldigt
mycket, vilket är otroligt fördelaktigt senare
när man pluggat klart. Detta gäller speciellt
om man planerar att jobba utomlands efter
studietiden, eller resa.

Vilket är ditt bästa minne
från utbytesstudierna?
Mina bästa minnen är från en field trip vi
åkte på under kursen Sports Marketing, där
vi fick en tour genom Minnesota Vikings
träningsanläggning och arena (NFL). Vi åkte
även på några andra field trips med skolan,
och man får en insyn i andra delar av det
amerikanska samhället på det sättet. Dessa
typer av resor är något man oftast bara kan
få utomlands.
Vad är ditt råd till någon
som vill åka på utbyte?
Mitt enda råd är: Åk! Tveka inte, det
kommer vara det roligaste och mest lärorika
som hänt under dina studier, vare sig du vill
söka dig utomlands efter studierna eller inte.
Mitt tips är även att inte bara umgås med
folk från det egna landet eller som kommer
från samma skola, utan att även lära känna
folk från andra kulturer. Detta resulterade
för mig i att jag bland annat fick uppleva
den amerikanska högtiden Thanksgiving.
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Vad lockade dig att söka
utbytesstudier och varför just Island?
Det låter säkert klassiskt men sedan jag var
12 år gammal har jag vetat att jag vill studera
utomlands. Jag valde att åka till Island för
att jag alltid har velat åka dit och utforska
ön, det är inte många som har varit på
Island och ännu färre som faktiskt bott och
studerat där. Jag har hört att Island är ett av
de gladaste länderna i världen och eftersom
jag också är intresserad av språk var det
egentligen ett självklart val!
Hur var det att studera i ett annat land?
Eftersom Island är ett nordiskt land var
atmosfären lik Sverige. Kurserna lästes dock
parallellt som i gymnasiet vilket både var
familjärt och stressigt när man vant sig vid
en kurs i taget och tycker att det konceptet
funkar. Annars märkte jag inte så mycket
skillnad. Det var ju andra saker, som att
kurserna var på engelska som var skillnaden,
men i och med att jag läste gymnasiet på
engelska vande jag mig snabbt. Men jag skulle
absolut inte säga att det är ett hinder om man
inte är van vid undervisning på engelska.
Vilka är fördelarna
med att studera utomlands?
Upplevelserna! Och resorna! Och kompi
sarna! Det jag absolut aldrig kommer ångra
med Island är det jag fått uppleva utanför
skolan. Andra fördelar är att du växer
otroligt mycket som person! Jag märker på

mig själv att jag är mycket säkrare i mig själv
för att jag kunnat göra detta på egen hand
och har tagit mig utanför min comfort-zone.
Vad är ditt bästa minne
från utbytesstudierna?
Det var när jag besökte Akureyri och min
familj kom för att hälsa på. Jag var i Akureyri
med mitt vattenpololag över helgen. Vi
besökte också Jólahúsið (julhuset)! De har
en massa juldekorationer uppe året runt och
är världens mysigaste plats att besöka inför
julen! När jag kom hem från Akureyri var
min familj i Reykjavík och då fick jag umgås
med dem. Vi red Islandshästar, besökte blå
lagunen och åt på jättegoda restauranger. Det
var en fantastisk helg med många utflykter!
Vad är ditt råd till någon
som vill åka på utbyte?
Planera i förväg! Jag hade tur som hittade
ett bra boende när jag anmält mig för sent
till student housing via skolan. Alla har inte
den turen men det löser sig alltid, är man
bara beredd på att vara flexibel är det enkelt
ordnat. Se alltså till att ha back up-planer!
Kolla noga igenom kursutbudet så du kan
välja roliga och intressanta kurser för just
dig! Det blir inte roligt om man läser tråkiga
kurser som tar längre tid än nödvändigt pga.
att de är ointressanta för dig. Man vill gärna
ha så mycket tid man kan få att uppleva
landet och kulturen!

Utbytesprogram och avtal

Vilka länder och universitet du kan åka till beror på vad du
studerar vid Umeå universitet. Institutioner och fakulteter har
egna avtal men det finns också universitetsövergripande avtal
som är öppna för alla studenter att söka. Om du vill veta vilka
möjligheter som finns för dig, kontakta den internationella
kontaktpersonen på din institution.
NORDPLUS HÖGRE UTBILDNING är ett utbytesprogram för studenter vid universitet och
högskolor i Norden och Baltikum. Inom Nordplus kan du få ett stipendium för studier eller
praktik under en månad upp till ett år. För studenter som endast kan studera utomlands en
kortare period finns möjlighet till kortare utbyte, så kallad expressmobilitet, från en vecka
upp till en månad.
NORTH2NORTH är ett utbytesprogram för universitet i de arktiska regionerna i USA,
Kanada, Storbritannien och Norden. Du kan få stipendium för ditt utbyte.
ERASMUS+ är ett utbytesprogram som erbjuder stipendium för utbytesstudier under
tre månader upp till ett år vid ett universitet eller högskola i ett annat europeiskt land.
UNIVERSITETSÖVERGRIPANDE AVTAL är framförallt tecknade med universitet utanför
Europa men det finns även universitetsövergripande avtal med ett fåtal europeiska lärosäten.
FAKULTETS- OCH INSTITUTIONSAVTAL finns med universitet inom och utanför
Europa. De avtalen är bara öppna för studenter som studerar vid den specifika
fakulteten/institutionen.

www.umu.se/utbytesstudier
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Jean-Philippes bästa tips
för utbytesstudier
1.

Bo på campus – här träffar man sina närmaste vänner!

2.

Res – åk på road trips eller res till större städer.

3.

Packa inte med för mycket. Du kommer med stor sannolikhet köpa med
en del souvenirer eller göra lite allmän shopping. Lämna plats i väskan!

4.

Se till att gå förbi en bankomat då och då. Många andra länder är
mer fokuserade på kontanter än kort – ha alltid med dig båda!

5.

Bli vän med dina professorer – andra länder kan vara mer fokuserade på relationer
än Sverige, och professorerna älskar oftast att prata med utbytesstudenter!

6.

Åk utomlands fler gånger – kan du åka på flera utbytesterminer eller åka utomlands
på praktik efter din utbytestermin, gör det! Åk gärna till olika länder.

www.umu.se/studera-utomlands
KONTAKTA OSS

E-post: infocenter@umu.se
Telefon: 090-786 50 00
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