
 

LiU Global - ut i världen via Medicinska fakulteten 

Många studenter på Medicinska fakulteten är intresserade av att göra en del av sin studietid utomlands.   

På Medfak International arbetar vi för att så många studenter som möjligt ska få den chansen.  Du hittar aktuell 

information om vilka möjligheter som finns på www.liu.se/ut.  

När kan man åka utomlands? 

Arbetsterapeutprogrammet: T 6 för terminsutbyte. Sommarkurs Kenya T 5 
Biomedicinska analytiker-  Kandidatuppsats.  Vi arbetar för fler utbytesmöjligheter för detta 
programmet:  program. 
Experimental and Medical  T 2 eller T3. Double Degree UAS Technikum, Wien 
Biosciences:  
Fysioterapeutprogrammet: T 6. VFU-perioden på T 4. 
Logopedprogrammet:  T 5 för kurser, T 6 för kurser och uppsatsarbete, T 7 för valbar kurs och 

T 8 för uppsatsarbete.  
Läkarprogrammet: Utb-plan 2007: Främst T 8 och T 9, T 10-11 i vissa fall.  
 Utb-plan ht 2016: Efter T 6. Mer information följer. 
Medicinsk biologi: T 6 
Sjuksköterskeprogrammet: T 5  
 

Vart kan jag åka och när ska jag söka? 

På www.liu.se/ut ser du vilka platser som vi normalt har att erbjuda utbytesstudenter. 

 1 februari är deadline för utbytesplatser under nästkommande läsår (höst- och vårtermin). 

 10 september är deadline för ev restplatser till följande vårtermin.  

 10 december är deadline för utbytesplatser under nästa sommar (Kenya och Japan). 

 Erasmuspraktik för bl a uppsatsarbete. Kan sökas 5-6 gånger per år. 

 Minor Field Studies, MFS (uppsatsarbete i utvecklingsland).  

 Free-movers kan ansöka löpande under året.   

http://www.liu.se/ut
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Ordlista 

 Avtal/program.  Medicinska fakulteten har avtal om utbyte av studenter med särskilda s k 

partneruniversitet i hela världen.  Avtalen gäller oftast för 2-4 studenter per akademiskt läsår, för en 

period av 3 – 6 månader.  Det finns olika typer av avtal/överenskommelser: 

o Erasmus är ett europeiskt EU-finansierat program. Här finns våra flesta avtal. Det finns två 

möjligheter inom programmet: Erasmusstudier (minimitid 90 dagar) och Erasmuspraktik 

(minimitid 60 dagar).  Erasmusstudier är kurser/verksamhetsförlagd utbildning (vfu) genom ett 

avtalsuniversitet. Erasmuspraktik kan användas till projekt och uppsatsarbete och här är 

studenten själv ansvarig för att hitta ett sjukhus/forskningsinrättning etc som kan ta emot.  

Stipendium för Erasmusstudier utgår alltid: för 3 mån brukar man få 13.000 SEK, för 

Erasmuspraktik är siffran något högre.  

o Nordplus är inget avtal utan ett nätverk mellan nordiska universitet. Medfak är med i flera 

nätverk för olika program.  Eftersom det inte är ett avtal om studentutbyte så är plats inte 

garanterad, utan de universitet som är med i nätverket tar emot varandras studenter i mån av 

plats.  Nordplus-stipendiet är för 3 mån vanligen ca 400-500 EUR. 

o Linnaeus Palme är ett Sida-finansierat program för utvecklingsländer.  Medfak har f n utbyte 

för FYS i Kenya och för SSK i Namibia.  Stipendium om ca 18.000 för 3 mån. 

o Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat program för uppsatsarbete i utvecklingsland. 

Stipendium om 27.000 SEK. 

 

 Utbytesstudent är en student som gör en studieperiod vid ett av våra partneruniversitet och som 

tillgodoräknar sig studierna där inom sitt program vid återkomsten till Medfak. Studierna är avgiftsfria. 

 

 Free-mover är en student som vill åka till ett universitet/land där Medfak inte har avtal eller som hittat 

en vfu-plats på ett sjukhus/klinik utomlands.  Studenten ordnar alltså själv sin plats.  Om studenten 

ansöker och får godkänt av programansvarig före avresa så kan studierna tillgodoräknas inom 

programmet.  Studenten får då också Kammarkollegiets försäkring Student UT. Inom Medfak har vi 

tyvärr inga stipendier eller resebidrag att ge free-movers. 

 

 Resebidrag, bidrag till språkkurs.  För de utbytesstudenter som inte får annat stipendium får ett 

resebidrag om 4.000 SEK.  Det finns också ett bidrag till språkkurs, upp till 2.000 SEK.  Det kan inte 

användas för engelska eller nordiska språk, eller för dem som är Erasmusstudenter. 

Hur får jag mer information om studier i utlandet? 

All information finns på www.liu.se/ut.  Där hittar du också kontaktuppgifter för administrativa och 

akademiska koordinatorer om du har frågor. Varje höst har vi inspirationsträffar för alla program, där 

studenter som varit utomlands berättar om sina erfarenheter. Deltar då gör också administrativa och 

akademiska koordinatorer.  Alla Medfak-studenter får inbjudan via sin sektion. 

Internationell fadder 

Här på Medfak tar vi såklart också emot inresande studenter från våra partneruniversitet.  Varje sådan student 

får en fadder inom Medfak.  Om du är intresserad av att vara fadder så anmäl dig via den internationellt 

ansvariga i din sektion. Det är meriterande vid ansökan till utbytesstudier att ha varit internationell fadder. 
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