Utbytesstudier genom Tekniska högskolan
Som student på Tekniska högskolan (LiTH) vid LiU har du möjlighet att studera eller praktisera
utomlands. I vissa program är utbytesstudier obligatoriska. Men oavsett vilket program du läser kan du
ta chansen att se världen samtidigt som du breddar eller fördjupar dina studier och språkkunskaper!






















Vad är utbytesstudier?
Du byter ut en del av studierna på ditt program och läser den delen utomlands
Du får ut din svenska examen, där man räknat in resultatet från utbytesstudierna
I vissa fall kan du få en dubbel examen (double degree)
Du ansöker vid särskilda sökomgångar vid LiTH
Uppfyller du behörighetskraven och det finns plats, blir du nominerad till ett partneruniversitet
Du söker sedan en avtalsplats vid partneruniversitetet och om du blir antagen så studerar du
en eller två terminer utomlands, beroende på vilket program du läser vid LiU
Du får CSN samt oftast ett stipendium eller resebidrag under utbytesstudierna
Du betalar inga studieavgifter, endast levnadsomkostnader
Du kan också göra en utbildningsrelaterad praktik i ett EU-land och få ett Erasmusstipendium
Var och när kan man studera utomlands?
LiTH har avtal med över 250 partneruniversitet runt om i världen (kolla i vår online Sökportal!)
De flesta studenter förlägger sina utlandsstudier under årskurs 3 eller 4 då man har större frihet
att välja kurser senare i utbildningen. En del väljer att göra sitt examensarbete utomlands.
Du behöver uppfylla LiTH:s behörighetskrav för utlandsstudier för att kunna bli nominerad
Du har också möjligheten att studera vid ett lärosäte som LiTH inte har avtal med, men i så fall
får du själv ordna en plats (en s k freemover)
Varför utlandsstudier?
Personlig utveckling samt ökad förståelse för omvärlden
Du får ett spännande reseäventyr
Du kan studera kurser som inte ges vid LiU
Du kan förbättra dina språkkunskaper och utveckla dina interkulturella färdigheter
Du nätverkar och knyter internationella kontakter för livet
Du ökar dina chanser till arbete

Se här vad arbetsgivare säger om utlandserfarenhet:
”Mest attraktivt hos arbetsgivarna är en svensk examen med delar av utbildningen genomförd utomlands, i form av studier
eller praktik, i synnerhet praktik. I 99 fall av 100 visar det sig vara en fördel att ha bedrivit studier/praktiserat utomlands, om
arbetsgivarna ställs inför en situation när de ombeds välja mellan personer med i övrigt samma kvalifikationer.”
Källa: Arbetsgivarens syn på utlandserfarenhet. Svenskt Näringsliv och Internationella Programkontoret

Hur hittar jag mer information?
På Utresewebben finns mycket information för dig med intresse för utbytesstudier eller praktik utomlands.
Du hittar aktuell information om vilka möjligheter som finns på www.student.liu.se/ut

Typ av frågor

Kontakt

Ansökningsprocessen, utbytesavtal
Behörighetskrav för utlandsstudier

LiTH International: outgoing@lith.liu.se
Studievägledning: studievagledare.lith@liu.se

Studieplanering, kursval, utbytesplatser som
passar ditt program eller din utbildning

Utbildningsledare för din nämnd

ORDLISTA
▪

Avtal
Utbytesstudier grundar sig på de samarbetsavtal LiTH har med partneruniversitet i hela världen.
I avtalen har man specificerat antal platser, ämnesområden och studienivåer som gäller för
utbytesstudenter. På LiTH har vi tecknat två typer av avtal:
Erasmusavtal med lärosäten i EU-länder
Bilaterala avtal med lärosäten utanför EU

▪

Erasmus är ett EU-finansierat utbildningsprogram som främst riktar sig till utbytesstudier eller
praktik i ett EU-land. Studenter som deltar i programmet får ett stipendium från EU.
Erasmusstudier är för dem som vill läsa kurser på ett partneruniversitet.
Erasmuspraktik kan användas till projekt och uppsatsarbete och här är studenten själv ansvarig för att
hitta ett företag/organisation/forskningsinrättning som kan ta emot.

▪

Freemover är en student som åker till ett universitet som LiU inte har avtal med. Studenten ordnar
själv sin plats och sköter alla praktiska detaljer. Om studenten får godkänt av programansvarig före
avresa kan studierna tillgodoräknas inom programmet. Studenten får då också försäkring.

▪

International Office (IO) är LiU:s Internationella avdelning på fakultetsövergripande nivå.
IO ansvarar för frågor om bl a försäkring och Erasmusstipendier för utresande studenter.

▪

Intresseanmälan lämnar du till LiTH International om du vill ansöka om utbytesstudier.
LiTH:s ansökningsomgång äger rum i november, då söker du utbytesstudier under det
nästkommande läsåret. På intresseanmälan anger du bl a vilka universitet du vill studera vid och du
upprättar en preliminär studieplan till varje universitet.

▪

LiTH International är Tekniska fakultetskansliets internationella enhet. Vi administrerar LiTH:s
utbytesavtal samt ansökningsprocessen till utbytesstudier för LiTH studenter.

▪

Nominering
Efter LiTH har nominerat dig till ett partneruniversitet kan du formellt ansöka till partneruniversitetet
om att bli antagen som utbytesstudent.

▪

Nordplus är ett nätverk mellan nordiska universitet. LiTH är med i nätverket Nordtek.

▪

Stipendium och resebidrag
Studenter som reser ut genom ett Erasmusavtal får ett Erasmusstipendium.
Studenter som reser ut genom ett bilateralt avtal brukar få ett resebidrag från LiTH.
Studenter som reser ut genom ett Nordtek-avtal kan få ett Nordtek-stipendium eller resebidrag.

▪

Utbytesstudent är en student som gör en studieperiod vid ett av våra partneruniversitet enligt
utbytesavtalet och tillgodoräknar sig studierna där inom sitt program vid återkomsten till LiU.
Studierna är avgiftsfria. Du är försäkrad när du åker som utbytesstudent.

Tekniska högskolans partneruniversitet i världen

De flesta av våra partneruniversitet finns i Europa
▪
▪
▪

EU-länder
Nordiska och baltiska länder
Turkiet

Utanför Europa har vi utbytesavtal med universitet i
▪
▪
▪
▪

Australien
Asien – Japan, Kina (inkl Hong Kong), Taiwan, Sydkorea, Singapore, Thailand
Nordamerika – USA, Kanada
Sydamerika – Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Mexiko, Uruguay

*Vissa platser är avsedda bara för studenter i programmet Ii, Yi eller GDK.

För att hitta mer information om alla våra avtal besök
vår sökportal för utbytesplatser
student.liu.se/ut/lith/fore/sokportalen-for-utbytesplatser?l=sv

