Om du är student vid Tekniska fakulteten och är intresserad av att studera utomlands som Free mover,
läs vidare nedan:
Planera utlandsstudier
Som Free mover är du inte utbytesstudent via något av våra avtal. Du sköter då hela planeringen av din
utlandsvistelse på egen hand. Linköpings universitet kan tyvärr inte ge dig service kring den planeringen. Det kan
gälla visumansökan, information om det land och det universitet du ska åka till, att ordna resa och bostad med mera.
Du måste också själv kolla upp vad som krävs för att bli antagen, hur man gör för att söka, vilka kurser som finns etc.
Mycket information hittar du på universitetens egna hemsidor, så börja gärna leta där. Ofta finns information där
som är riktad till Study Abroad-studenter eller ”international students”, det är den kategorin du tillhör som Free
mover. För att hjälpa dig att komma igång har vi samlat en del tips på LiTH:s utresewebb Free-Mover.
Tillgodoräkning
När du kommer hem ansöker du om tillgodoräkning hos utbildningsledaren. Du behöver visa upp originalbetyg för
utbildningsledaren. Då får du ett slutgiltigt beslut om vad du får räkna in i din examen.
Blanketter för tillgodoräknande och eventuella speciella instruktioner, se Utbildningsprogrammens hemsidor.
Som student på I, Ii, KTS, SL, FTL, TSL eller IND kan du hitta mer information via IL-nämndens sida för
tillgodoräkning. Där finns information om vad tidigare studenter på dessa program har fått tillgodoräkna sig från
sina utlandsstudier (klicka på Länder/info per land). Där finns också instruktioner för hur du gör för att ansöka om
tillgodoräkning (klicka på Tillgodoräkning).
Sök inte studieuppehåll!
När du åker ut som Free mover ska du inte ansöka om studieuppehåll från det program som du läser här på
Linköpings universitet. Gör du studieuppehåll så omfattas du inte av Student-UT försäkringen.
Kursanmälan
Du ska göra kursanmälan under kursanmälansperioden, inför den termin då du ska komma tillbaka efter
utlandsstudierna. Om du ska komma tillbaka till en hösttermin så gör du det 1–10 april och om du ska komma
tillbaka till en vårtermin så gör du det 1-10 oktober. Kursanmälan gör du själv i Studentportalen. Om du har gjort
den så blir det lättare när du kommer tillbaka, då har du din plats på kurserna säkrad och du kan börja direkt när
terminen startar.
Försäkring
Glöm inte att ordna så att du är försäkrad under din utlandsvistelse. Även du som är Free mover kan göra det via
Linköpings universitet, se Student-UT försäkring.
Finansiering
Du kan söka studiemedel för utlandsstudier. All information kring det får du från CSN.
Det finns stipendier vid Linköpings universitet att söka och övriga stipendier.

Intyg
Ibland kan t.ex. hyresvärdar begära in intyg om att du har studieuppehåll. Ett annat exempel är att det
mottagande universitetet begär in intyg om tidigare studieresultat. Centrala studerandeexpeditionen kan hjälpa
dig med olika typer av intyg, om du behöver det inför utlandsstudierna.
En del mottagande universitet vill ha ett intyg från din utbildning om att du kan läsa kurser på engelska.
Om ett sådant intyg krävs kan du fylla i dina uppgifter på detta intyg och be din studievägledare eller
utbildningsledare att skriva under.
Till sist
Att studera utomlands är en fantastisk upplevelse som du kommer att ha stor nytta av i livet. Du lär dig mycket,
växer som människa och får vidgade perspektiv. Det krävs en del jobb för att planera och genomföra
utlandsstudier men vi menar att det verkligen är värt besväret. Vi önskar dig lycka till med planeringen!
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