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Dagens program

Internationella avdelningen LTH presenterar
• Vad är utbyte?
• Dags att söka! 
• Behörighet – kan jag söka?
• Krav
• Konkret info om hur du söker
• Vanliga frågor
• Hemsidan & kontakt

Studenter tipsar och svarar på frågor i SC
• Inkommande utbytesstudenter
• LTH-studenter som varit på utbyte



LTH

Partneruniversitet

• Du läser 30/60 hp av din utbildning vid ett av LTH:s partneruniversitet
Vanligaste att åka i ÅK4-5, ta hänsyn till hur ser obligatoriet ut och vilka specialiseringskrav gäller på ditt program 

• 1 eller 2 terminer

• Du betalar inga terminsavgifter
men avgifter kan tillkomma (språktest, visum, försäkring)

• Du är berättigad att ansöka om studiemedel via CSN

• Du får Erasmusstipendium om du åker genom Erasmus i Europa

• Du är försäkrad under hela studietiden

Processen

• Du söker först till LTH för att bli nominerad

• Blir du nominerad ska du skicka in en ny ansökan till ditt värduniversitet

Vad är utbytesstudier?



Civilingenjörsprogrammen

✓ Första årets studier helt 

avklarade (60 hp)

✓ Oavslutade kurser inom 

grundblocket får uppgå till 

högst 15 hp

Arkitektur

✓ Första årets studier helt 

avklarade (60 hp)

✓ Oavslutade kurser inom 

grundblocket får uppgå till 

högst 7,5 hp

Industridesign

✓ Minst 50 hp avklarade

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Mars

April

Omtentaperioden i 
augusti 2022 är sista 

tillfället för resultat inför 
Höstansökan. Resultat 

efter detta tas inte med. 

Dags att söka!



Partner-
universitetets 

krav
LTH:s krav

Utbytet skall 
tillgodoräknas 

Heltidsstudier 
(30 hp/termin)

Språkkrav

Viktig info!
Studienivå

Programspecifika 
krav

Din profil

Specialisering

Intresse

Språkkunskaper

Program på 
LTH

Ämnesområde



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 1 - 15 nov

California Institute of Technology
Sommarprojekt 2023
Summer Undergraduate Research Fellowship
Instruktioner finns på vår hemsida: Sommarskola utomlands

Tänk 
klimatsmart!

Välj Norden
eller Europa

…och få extra 
tågstipendier!



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

Hitta universitet som passar dig!



Följande dokument ska förberedas:

 Studieplan 1
enligt mallen, ladda ner på hemsidan

 Statement of Purpose
på engelska riktat till ditt förstahandsval

 Curriculum Vitae
på engelska

 Portfölj för A och ID
Eller A3-sida med projektbilder för ID åk2

Ladda inte upp .pages!

Dokument i ansökan



Ansökan görs online i SoleMove

SoleMove är inte helt logiskt! 
Undvik de vanligaste misstagen, använd vår ansökningsguide på 
hemsidan

Ansökningsguiden innehåller:

• Ansökan – steg för steg

• Att välja universitet, hitta kurser, ämnesområde, studienivå

• Info om dokumenten och de viktigaste punkterna om hur du ansöker korrekt

Tänk på att den ansökan du skickar in gäller – ta dig tid att läsa 
ansökningsguiden

│NORGENya Zeeland

Ansökningsguide



Att hitta info i SoleMove

Universitetsinformation och partneruniversitetens krav



• Om du vill söka flera terminer till samma universitet ska du använda unspecified

• Du måste rangordna terminerna du vill åka i fritextfältet ”Additional information”

• Du rangordnar bara de terminer du är intresserad av och har gjort studieplan till

• Om du använder ”unspecified ” och inte rangordnar terminerna i fritextfältet kan vi inte nominera dig till det universitetet

• Använd aldrig ”Other” som terminsval!

Att välja termin unspecified



• Jag hittar inte mitt program bland universiteten på hemsidan. Hur ska jag veta vilket/vilka universitet som funkar?
Utgå ifrån ämnesområde som uppges i SoleMove. ”Engineering” är öppet för alla.

• Kan jag plocka ihop kurser från flera fakulteter/departments i min studieplan? 
Oftast behöver du hitta majoriteten av dina kurser på en fakultet/department som täcker hela utbytet. 

• Går det att söka både en termin och ett läsår till alla universitet? 
I ”Viktig info” i SoleMove framgår om det finns begränsningar som t ex endast en termin alternativt endast ht. 

• Hur noga är det med kurserna i studieplanen? 
Studieplanen är avgörande vid nominering. Särskilt där det tydligt framgår specifikt ämne/fakultet/department. 

• Vad händer om jag ångrar mig och inte vill åka på utbyte? 
Om du tackar nej inom svarstiden kan du söka igen nästa ansökningsomgång. Tackar du nej efter svarstiden kan du 
söka igen men andra studenter som inte tidigare nominerats har förtur. 

• Kan jag bli nominerad till flera utbyten? 
Du kan bli nominerad till flera utbyten men under olika läsår. 

• Måste jag göra TOEFL-test?
Om det är aktuellt gör du det först efter att nominering meddelats från Internationella avdelningen LTH. 

• Hur mycket kostar det?
Det beror på var du åker på utbyte! Ex boende kan vara dyrt. Om språktest krävs är det också en extra kostnad. 

Vanliga frågor

Kika på Studentwebben LTH – FAQ Frågor och svar

https://www.student.lth.se/internationella-moejligheter/utbytesstudier/faq-fraagor-och-svar/


Du hittar all information här:

https://www.student.lth.se/internationella-moejligheter

Tips från tidigare utbytesstudenter vid LU!

https://utlandsstudier.lu.se

Frågor eller funderingar?

Zoom-frågestund varje måndag under ansökningsperioden. 

Du kan alltid kontakta oss på outgoing@lth.lu.se

Hemsidan & kontakt

https://www.student.lth.se/internationella-moejligheter
https://utlandsstudier.lu.se/
mailto:outgoing@lth.lu.se
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