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VÄLKOMMEN TILL
UMEÅ UNIVERSITET
Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet att läsa vid Umeå u
 niversitet.
Gör det tillsammans med 31 500 studenter från hela världen.

ANMÄLAN

I dag är det enkelt för dig från Finland att studera i
Sverige. Anmäl dig på Antagning.se som är sajten
för anmälan till universitet och högskolor i Sverige.
Där söker du både program och kurser. Om du letar
utbildning direkt på umu.se söker du fram den kurs
eller det program du vill gå. När du klickar på anmälanknappen flyttas du direkt till Antagning.se.
Du från Finland berörs inte av anmälnings- eller
studieavgifter. Anmälan öppnar en månad före
sista anmälningsdag.
umu.se/utbildning/anmal-dig
antagning.se

För yrkesutbildning skickar du Examensbetyg från
Grundexamen, 120 studieveckor. UHR, Universitets- och högskolerådet, översätter dina betyg till
det svenska systemet för meritvärdering, så det
behöver du inte bry dig om. Dessutom är tjänsten
gratis. Om du inte är klar med din utbildning vid
sista anmälningsdag har du rätt att komplettera
med betyg senare.
Du som inte har möjlighet att ladda upp kan istället skicka in dina papper med post till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund, Sverige.
antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-somgatt/utlandsk-gymnasieutbildning

BEHÖRIGHET

För att bli antagen måste du ha vissa förkunskaper.
Oftast krävs viss gymnasieutbildning, men det kan
också handla om arbetslivserfarenhet eller arbetsprover.
Du som är behörig till högre utbildning i Finland
och har svenska som modersmål har grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Har
du finska som modersmål och haft svenska som
ämne i finskt gymnasium (eller motsvarande skolform) under minst 3 år (minst 5 kurser) anses du ha
tillräckliga kunskaper i svenska. Dessutom krävs
tillräckliga kunskaper i engelska och matematik.
umu.se/utbildning/kommer-jag-in

SKICKA IN RÄTT PAPPER

När du gjort din anmälan på webben ska du ladda
upp eller skicka in dina betyg från studentexamen
och avgångsbetyg från gymnasiet för att visa att du
är behörig till de utbildningar du sökt.

TEKNISKT/NATURVETENSKAPLIGT BASÅR
Om du saknar behörighet för att studera teknik
och/eller naturvetenskap kan du läsa basåret.
Basåret ger gymnasiebehörighet i biologi, fysik,
kemi och matematik. Utbildningen garanterar dig
sedan en plats på vissa utbildningar vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet.

umu.se/p/TZBUM

NORDISK MEDBORGARE
Som finsk medborgare behöver du varken
betala anmälnings- eller studieavgift. Däremot
måste du visa att du är nordisk medborgare.
antagning.se/sv/ta-reda-pa-mer-/anmalnings--ochstudieavgifter/medborgare-i-ett-nordiskt-land
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”Alla är vänliga och
skolan är underbar”
AAPO RAUTIO, 21 år, från Grankulla.
Arkitektprogrammet

Aapo berättar att han alltid varit ganska bra på konst, form och teknik och
att han på så sätt kom till slutsatsen att söka sig till arkitektprogrammet.
– Jag bestämde mig för att söka till arkitektprogrammet förra året, men då kom jag inte in.
Inför detta år sökte jag både i Finland och i Sverige. Jag tänkte helt enkelt – Sverige är nära och
vi är så lika varandra i kulturen.
Flytten till Umeå gick smidigt. För tillfället är
Aapo inneboende i en lägenhet i centrala
Umeå. Genom ett Facebook-inlägg av en
bekant till hans pappa fick han möjligheten att
hyra ett rum.

– Det var inga problem alls att flytta, bara att
packa väskan och sätta sig på färjan. Ett lätt
endagsprojekt.
Språket är en utmaning men inget problem
för Aapo som både kan läsa och förstå svenska,
men som inte pratar flytande ännu.
– Jag tror att jag kommer lära mig svenska
ganska så snabbt. Alla är vänliga och skolan är
underbar. Och det underlättar att alla pratar
svenska eller engelska runt omkring mig.

HÖGSKOLEPROVET

Högskoleprovet är ett frivilligt prov som ger ytterligare en möjlighet att bli antagen till en utbildning i
Sverige. Provet består av flera delar: engelsk och
svensk läsförståelse, ordkunskap, förmåga att tolka
och hämta information ur diagram, tabeller och kartor, samt förmåga att tänka logiskt kring matematiska
problem. Provresultatet är giltigt i fem år. Du kan göra
provet både vår och höst på flera orter i Sverige.
Datum för högskoleprovet
1 april och
			21 oktober 2017
Sista anmälningsdag		
			

15 februari och
1 september 2017
hogskoleprov.nu

VILKA FÅR PLATSERNA?

Ofta är det fler som söker en utbildning än det finns
platser. Beroende på dina meriter placeras du i en
eller flera urvalsgrupper och konkurrerar om en
plats i alla de urvalsgrupper som du är berättigad
till. Vanligast är att urvalet baseras på dina gymnasiebetyg och på dina resultat från högskoleprovet.
Antagningspoängen varierar från år till år. Är du
behörig så sök!
antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-somgatt/utlandsk-gymnasieutbildning

EXAMEN

När du har avslutat din utbildning ansöker du om
examen. Då får du ett examensbevis som visar att du
har slutfört en akademisk utbildning, vilket kan vara
värdefullt när du söker jobb.
umu.se/utbildning/universitetsstudier--sa-funkar-det/examen

SÖK STUDIEMEDEL I FINLAND

Som finsk medborgare kan du få studiestöd från Finland för universitetsstudier i Sverige. Studiestödet
omfattar studiepenning (bidrag) och bostadstillägg
(bidrag) samt studielån.
kela.fi/web/sv/studiestod

FOLKBOKFÖR DIG I SVERIGE

Om du ska studera i Sverige i mer än ett år ska du
vara folkbokförd här. Du anmäler detta till Skatte-

verket genom ett personligt besök på ett skatteeller servicekontor. Ta med dig ditt pass. Alla som
folkbokförs i Sverige får ett personnummer som
identitetsbeteckning. Personnumret får du av Skatteverket. Du behåller samma personnummer hela
livet, det ändras inte även om du till exempel flyttar
till eller från Sverige flera gånger.
skatteverket.se

FINSK STUDENTFÖRENING I UMEÅ

Studentföreningen Finlandssvenska nationen vid
Umeå universitet drivs av studenter och kan vara
till hjälp i diverse frågor.
facebookgrupp: FinlandsSvenska Nationen i Umeå

KOM OCH HÄLSA PÅ!

Bli student för en dag och följ en student på ett program som intresserar dig. Under en dag kan du vara
med på föreläsningar och uppleva universitetet från
insidan. Du betalar och ordnar själv din resa hit,
men väl i Umeå ser vi till att du får en trevlig dag!
Du kan även träffa studenter och lärare under
Öppet hus på Umeå universitet den 22 februari
2017. De berättar om livet som student, utbildningarna och hur det är att bo i studentstaden Umeå.
Hela dagen ges seminarier om våra program. Kanske gör det ditt studieval lättare?
umu.se/utbildning/darfor-umea/halsa-pa-oss

SISTA ANSÖKNINGSDAG LÄSÅRET 2017/18

Sista ansökningsdag för studier som börjar på höstterminen är 18 april och 15 oktober gäller för de program som startar på vårterminen.
Viktiga datum för t. ex. sista dag för komplettering, när webbanmälan öppnar och sista svarsdag
hittar du på webben.
umu.se/utbildning/anmal-dig/viktiga-datum

PRATA MED EN STUDIEVÄGLEDARE

Studievägledaren kan hjälpa dig att utvärdera dina
alternativ och göra ett medvetet val. Boka tid hos
studievägledare via universitetets Infocenter.
Telefon +46 90 786 50 00
infocenter@umu.se
umu.se/utbildning/hjalp-att-valja/
studievagledning
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”Vi ligger på
samma breddgrad”
ANNA SUNDELIN, 27 år, från Jakobstad.
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap och
Masterprogrammet i ekologi.

Anna fick upp ögonen för Umeå universitet när hon arbetade på ett
laboratorium i Finland. Nu läser hon biologi och geovetenskap i Umeå.
För Anna var det inga problem att flytta till
Umeå.
– Vi ligger på samma breddgrad så jag tycker
att det var ganska enkelt att anpassa sig, även
om Umeå är en mycket större stad än där jag
kommer ifrån.
– Inte heller språket har varit något bekymmer, berättar Anna.
Hon är finlandssvensk och har svenskan som
modersmål. Fast hemma i Jakobstad pratar de
en typ av dialekt som är lite annorlunda.
– Den liknar dialekten i Norrbotten, blandat

med finska ord, så jag fick anpassa språket lite
för att göra mig förstådd.
Efter gymnasiet arbetade Anna i två år på ett
miljö- och livsmedelslaboratorium i Jakobstad.
Det var där hon blev intresserad av att plugga
biologi.
– När jag sedan läste om programmet här i
Umeå och satsningen på mer praktiska projekt
blandat med lärarledda timmar så kände jag att
det var en perfekt mix. Det gjorde att jag drogs
till Umeå.

Förkunskapskrav

Gymnasieskolans kursnivåer är olika i Sverige och Finland. I
tabellen nedan ser du vad som gäller för dig som har en studentexamen och avgångsbetyg från gymnasieskolan i Finland fr.o.m
2008. Du måste lägst ha betyget 5 i ämnen som krävs för särskild
behörighet.
bedomningshandboken.uhr.se/utlandska/lander

Gäller för 2017/18

Ämne

Kursnivå i
Sverige

Motsvarande kursnivå i Finland

Svenska

3

Svenska som modersmål i studentexamen

Engelska

6

A-språk 8 kurser och/eller lång kurs i student
examen

Matematik

3b

Kort lärokurs

5

Lång lärokurs

1a

6 kurser

2

8 kurser

1

3 kurser

2

5 kurser

Biologi

2

2 kurser

Naturkunskap

1b

Sammanlagt minst 2 kurser i biologi, kemi, fysik
och/eller geografi

2

Sammanlagt minst 4 kurser i biologi, kemi, fysik
och/eller geografi

1b

2 kurser i samhällslära

2

4 kurser i samhällslära

1b

4 kurser i historia

2a

6 kurser i historia

Modersmål/
undervisningsspråk

7

Finska

Språk

3

B3-språk 8 kurser, B1 el B2-språk 5 kurser eller
kort lärokurs i Studentexamen

4

B3-språk 10 kurser, B1 el B2-språk 7 kurser eller
A-språk 6 kurser

1

2 kurser i gymnastik

2

4 kurser i gymnastik och 1 kurs i hälsokunskap

Fysik
Kemi

Samhällskunskap
Historia

Idrott och hälsa

st

e nt

#3

l
iv

i

n

ud

t e r vj

u

”Jag har vuxit
som person”
PETRA SMULTER, 27 år, från Malax
Förskollärarprogrammet samt kandidatexamen inom journalistik

Åren i Umeå har gett Petra perspektiv på sin hemstad. Hon är glad att hon
vågade ta steget och uppleva något nytt.
Tack vare att jag tänkt olika har jag vågat köra
mitt eget race säger Petra. Genom att kombinera två utbildningar har hon fått en större
bredd och skaffat sin egen nisch.
När Petra sökte till Umeå ville hon till något
nytt.
– I Umeå kan jag uppleva ett annat land och
samtidigt vara relativt nära om hemlängtan
skulle bli för stor. Jag gillar den norrländska
mentaliteten, lugnet och ”det ordnar sig”- tänket. Här finns något för alla oavsett intresse och
du kan bo naturnära och samtidigt centralt.

Petra bor i ett stort studentbostadsområde nära
universitetet.
– Jag gillar charmen med att känna någon i
vartannat hus. Ställ dig i bostadskö och våga
flytta hit fast du inte känner någon här sedan
tidigare. Som ny student får du lätt nya vänner
eftersom många är i samma situation säger
Petra.
– Jag är glad att jag tog steget och åkte när
jag åkte, jag har vuxit något oerhört som person
och när jag kommer hem och hälsar på ser jag
nu Malax och Vasa med helt andra ögon.

UMU.SE/UTBILDNING
INFOCENTER
Telefon +46 90 786 50 00
infocenter@umu.se
umu.se/utbildning/hjalp-att-valja/studievagledning
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