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Varför utlandsstudier?
• Upplev en annan kultur

• Anställningsbarhet

• Inspiration för fortsatta studier

• Knyt nya kontakter

• Bredda din utbildning

• Personlig utveckling

• Språkkunskaper
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• Institutionsavtal
Arkitekthögskolans avtal
Ansökan om utbyte HT23 är öppen 15 feb – 15 mars.

• Centrala avtal
Alla studenter på Umeå universitet kan söka. 
Åk utanför Europa.
Ansökningsperiod oktober – november ht 23

• Fakultetsavtal
Studenter inom en viss fakultet kan söka. 
Ansökan läsåret 23/24 är öppen 15:e februari- 15 mars.



• Tänk ut vilket land du vill åka till (vilken typ av arkitektur är du 
intresserad av?)

• Är det I Europa eller utanför? Vilket avtal behöver du söka genom?

• Kolla upp ansökningstider (se bild som kommer efter denna)

• Ansök! Följ ansökningsprocessen och fråga om hjälp om du har 
funderingar: Sofia.Mikaelsson@umu.se eller 
Anna.Levander@umu.se

• Invänta svar på om du har blivit nominerad för utbytet. Vi går 
igenom ansökningarna och ser över avklarade kurser och lottar 
sedan .

ANSÖKNINGSPROCESSEN
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GENERELLT FÖR UTBYTESSTUDIER

• VILKA KAN ÅKA? Studenter från termin 3, 4, 7 och 8. Dvs 
år 2 och 4

• Utbytesstudier genom ett avtal innebär att man kommit 
överens om att ”byta studenter” med det andra 
universitetet

• Studierna vid ett partneruniversitet är kostnadsfritt

• Ansökningsprocessen ser olika ut beroende på vilket avtal 
du åker genom



ARKITEKTHÖGSKOLANS 
PARTNERUNIVERSITET

• UMA har samarbeten med över 20 
universitet runt om i Europa

• Alla våra avtal är med universitet som 
erbjuder studier inom Arkitektur

• Avtalen finns i avtalsdatabasen SoleMove: 
https://saas.solenovo.fi/move/destination
Search/10220082

https://saas.solenovo.fi/move/destinationSearch/10220082


ARKITEKTHÖGSKOLANS 
PARTNERUNIVERSITET

• Alla avtal är tecknade inom Erasmus+ 
programmet och studenter som åker 
på utbyte kan ansöka om ett 
stipendium, 400- 460 Euro/ månaden

• Extra medel för dig som har en 
funktionsvariation/nedsättning eller 
reser med barn



PROCESS DEL 1

1. Bekanta dig med det universitet som du är 
intresserad av att åka till

2. Ansök om att bli nominerad: 

3. SoleMOVE (solenovo.fi)

3.   Skicka in ansökan till partneruniversitetet

https://saas.solenovo.fi/move/destinationSearch/10220082


PROCESSEN DEL 2 FÖR ANSÖKNING 
VIA UMAS AVTAL

• Bestäm vilka kurser du ska läsa tillsammans med den internationella kontaktpersonen på UMA: Sofia 
Mikaelsson

• Kurserna ska i så hög grad som möjligt motsvara kurserna som skulle lästs på UMA

• Motsvara 30 HP

• Vänta på att bli nominerad (vi lottar bland behöriga)

• Om du bli nominerad: 

• Du blir tillagd i en Canvasgrupp där du ska följa alla steg bla:

• Skicka in stipendieansökan för Erasmus 

• Ansök om studiemedel till CSN

• Kolla upp boende

• Försäkringsintyg finns på Solemove. Alla studenter är försäkrade genom ”Student UT”



FRÅGOR?


