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Dagens program
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Svar på frågor som vi inte kan svara på

•

•

•



Vad är utbytesstudier och hur fungerar det?



Vad är utbytesstudier?

LTH

Partneruniversitet
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•

•

•

•

•

•

•
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Brytdatum
Inlämningar/resultat från 
senaste tentaperioden i 

augusti 2021 räknas med i 
behörighetskontrollen och 
medelbetyget för ansökan 

HT21

Behörighet – kan jag söka?











•

Är du inte behörig?
Du kan fortfarande ta igen 

eftersläpande poäng till 
tentaperioden i januari och söka i 

Andra Chansen istället



Vem är behörig?



Vart kan jag åka? 

Länder som LTH har avtal med

LTH & LU:s partneruniversitet
1 - 2 terminer 
ca 170 sökbara universitet på LTH:s hemsida

Global Engineering³
1 - 2 terminer
vid ett av ca 70 universitet i nätverket

University of California
Endast 1 läsårs utbyte
Separat ansökan 15 okt - 1 nov

California Institute of Technology
Sommarprojekt 2022
Summer Undergraduate Research Fellowship
Instruktioner finns på vår hemsida: Sommarskola genom LTH

Tänk 
klimatsmart!

Välj Norden
eller Europa

…och få extra 
tågstipendier!



LTH:s och partneruniversitetens krav

Du hittar dina utbytesmöjligheter 
när de här tre delarna samspelar !

LTH:s krav
• Du måste plugga motsvarade 

heltidsstudier (30 HP/termin)

• Utbytet ska tillgodoräknas inom ditt 

program

• Ha koll på programspecifika krav 

t ex specialisering / valfria poäng

Partneruniversitetets krav
(universitetsinformation)

• Ämnesområde specificerar vad du får läsa

• Studienivå specificerar nivån du får läsa 

(motsv. grund/avancerad)

• Språkkrav som du måste uppnå om du 

blir nominerad

• Viktig information uppmärksammar 

restriktioner, med mera

Din profil
• Program på LTH

• Specialisering

• Språkkunskaper

• Intresse



Är det okej för Bob att läsa 15 hp på utbytet?



Hitta universitet som passar dig!

Välj länder 
utifrån dina 
preferenser

Gå igenom 
sökbara 

universitet i 
de länderna

Behåll 
universitet 
som passar 
din profil & 

ditt program

Undersök 
kursutbudet 
ytligt, sålla 

bort de som 
inte passar

Skriv 
studieplaner 

för 
universitet 

med bra 
kurser

Ansök 
digitalt i 

SoleMove

•

•

•



Ansökan: 
Från början till slut



Ansökningsdatum

•

•

•

•

•

•

Amsterdam│HOLLAND



Dokument i ansökan











Hur går ansökan till?

•

•

•

│NORGENya Zeeland



Att välja termin unspecified
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•

•



Internationella möjligheter på studentwebben

Välkommen 
med din 
ansökan! 

•

•

•

•

•


