
 

 
 
Psykologi 
Sociologi 
Pedagogik 

 

 

 

 Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Ansökan om utbytesplats 
Institutionsavtal 
 
Personuppgifter 
 

Namn 

UMU-id 

Nuvarande adress 

Telefonnummer 

E-mail 

 

 

Sista ansökningsdag är 15 mars för kommande hösttermin eller helår, 15 oktober för kommande 
vårtermin. Fyll i ansökan, skriv ut och skriv under. Ansökan lämnas till din Internationella 
kontaktperson. 
 
Psykologi: Erica Åström, Jenny Feltenmark 
Sociologi: Erika Antill 
Pedagogik: Camilla Jonsson 
 
 
Bilagor: 
 

• Kort personligt brev, motivering till ansökan ska framgå (skriv på svenska) 
• Intyg som stärker dina språkkunskaper (om relevant för ansökan, t ex ty, it, sp)  
• Intyg över ideellt engagemang, t ex studentorganisation, studentrepresentant i 

programråd eller grundutbildningsnämnd eller Buddy Program. 
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Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se 

Studier vid Umeå universitet 

Jag studerar för närvarande på (program/kurs/termin) 

Tidigare erfarenhet av utbytesstudier: Ja Nej 

Om ja, har du deltagit i ett utbytesprogram genom Umeå universitet? Ange utbytesprogram och 
land: 

Språkkunskaper 

Specificera dina kunskaper i varje språk: utmärkt, bra, mindre bra 
Läsa Skriva Tala Lyssna 

Engelska 

Annat, ange 
språk 

Jag ansöker om följande utbytesplatser: 

Rangordning Universitet 
1 

2 

3 

Planerade studier vid utbytesuniversitetet 

Universitet 1 

Universitet 2 

Universitet 3 
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Ansökan gäller för perioden 
 

Höstterminen  
 

Vårterminen  Hela läsåret  

 
 
 
Övrigt 
 
Har du ansökt eller kommer du att ansöka om utbytesplats genom andra institutioners avtal eller 
centralt/fakultetsavtal?  
 

Ange vilket/vilka  
 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Sökandes underskrift 
 
 
…………............. 
Datum 
 


	Ansökan om utbytesplats Institutionsavtal

	Namn: 
	UMUid: 
	Nuvarande adress: 
	Telefonnummer: 
	Email: 
	Jag studerar för närvarande på programkurstermin: 
	Tidigare erfarenhet av utbytesstudier Ja Nej Om ja har du deltagit i ett utbytesprogram genom Umeå universitet Ange utbytesprogram och land: 
	LäsaEngelska: 
	SkrivaEngelska: 
	TalaEngelska: 
	LyssnaEngelska: 
	LäsaAnnat ange språk: 
	SkrivaAnnat ange språk: 
	TalaAnnat ange språk: 
	LyssnaAnnat ange språk: 
	Universitet 1: 
	Universitet 2: 
	Universitet 3: 
	Höstterminen: 
	Vårterminen: 
	Hela läsåret: 
	Ange vilketvilka: 
	Sökandes underskrift: 
	Datum: 
	Svar Ja: Off
	Svar nej: Off
	Dropdown4: 
	0: [Välj universitet]
	1: [Välj universitet]
	2: [Välj universitet]



