
 
 

Frequently asked questions (Swedish)  

1. Var hittar jag utlysningarna för centrala avtal och nätverket north2north (ansökan om nominering 

HT17 och läsåret 2017/18)? 

Utlysningarna finns på: www.su.se/utlandsstudier under ”Aktuella utlysningar”. I dokumentet 

”Ansökningsinstruktioner med länk” finner du länken till onlineansökan. Längst ned på sidan hittar 

du dokumenten med sökbara universitet, mall för personligt brev och blankett för preliminärt 

kursval som ska laddas upp i ansökan.  

 

2. Vilka universitet kan jag välja bland? 

I listan ”Platser att söka centrala 2017/18” hittar du de platser som man kan söka om nominering 

till. Välj upp till 5 universitet i rangordning.  

 

3. Jag kan inte skapa ett konto/har problem att logga in i portalen, vad ska jag göra? 

Gör en screen shot på sidan och skicka det till studentutbyte@su.se så att vi kan undersöka 

problemet och återkomma med en lösning.  

 

4. Vilka dokument ska bifogas i ansökan och var hittar jag dem? 

Till online-ansökan ska 2 dokument laddas upp:  

 

1 preliminär kursvalslista och  

2 personligt brev De finns med i utlysningen som worddokument längst ned och insprängd i 

texten.  

 

3 Hur vet jag hur många credits som motsvarar 30hp? 

Poäng som är listade i utlysningen motsvarar heltidsstudier på respektive universitet. Det är en 

rekommendation och motsvarar inte alltid heltidsstudier vid SU. Det är därför viktigt att du stämmer 

av med din utbyteskoordinator eller studievägledare på din institution om hur många credits du 

måste läsa vid respektive universitetet.  

 

4 Kan man ändra val av kurs efter att man blivit nominerad? 

Kursvalet är preliminärt. Ett nytt kursval görs i samband med ansökan till partneruniversitetet. 

Kursval kan du ändra i samråd med din institution. 

 

5 Vem beslutar om kursval? 

Institutionen: utbyte genom institutionsavtal, kurser i utbildningsprogram, fristående kurser, 

yrkesutbildningar. Institutionen beslutar om tillgodoräknande och ger förhandsgodkännande innan 

utresa. Lista på utbyteskoordinatorer vid resp. institution: 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/studera-utomlands/utbyteskoordinatorer-p%C3%A5-

institutionerna-1.10519 

Examensgruppen: Kurser som institutionen inte anser sig kunna tillgodoräkna eller kurser i flera 

ämnen. Kontakta: transfer@su.se 

 

6 Ska jag skriva språktest (t ex TOEFL/IELTS) nu? 

Nej, du ska inte skicka in något språkresultat nu. Det blir aktuellt först om du går vidare.  

 

7 Hur stor är risken att man inte blir antagen av partneruniversitetet? 



 
 

Risken finns alltid, vi kan aldrig garantera att man blir antagen eftersom bedömningen görs av 

mottagande lärosäte. Det händer dock sällan att en student inte blir antagen. 

 

8 Vad ska det personliga brevet innehålla? 

Brevet ersätter en personlig intervju. Fundera på vad du skulle ha sagt till oss i en intervjusituation. 

Vi vill veta varför du söker, varför du bör åka och om du vill lyfta fram något särskilt, t ex att du varit 

fadder åt en utbytesstudent. 

 

9 Jag hittar inga kurser 

Följ länken som i de flesta fall finns i utlysningen. Använd sökfältet på de olika universitetens 

hemsidor. Tänk på att universiteten inte är organiserade som SU.   

 

10 Det är svårt att fylla i det preliminära kursvalet.  

Det är en del av utmaningen, gör så gott du kan.  

 

11 Det är svårt att hitta på hemsidorna. 

Det är en del av utmaningen. Använd sökfunktionen på sidorna för att hitta rätt. Tänk på att 

inresande studenter tycker att SU:s hemsidor är svårnavigerade – det handlar om vad vi är vana vid.  

 

12 Jag har varit på utbyte tidigare, påverkar det mina möjligheter att bli nominerad? 

Om du har varit utbytesstudent tidigare genom något av SU:s utbytesavtal (centrala- eller 

institutionsavtal) blir du placerad i en urvalsgrupp längst ned. Vi vill ge studenter som aldrig varit på 

utbyte möjlighet att bli nominerade i första hand.   

 

13 När den 5:e december måste ansökan vara inne? 

Online-formuläret stänger 31 mars klockan 23:59 men ansökan ska även skickas in till registrator 

som pdf senast 4 april, midnatt.  

 

14 Vad är Dnr (diarienummer)? 

Det är det nummer som står högst upp på ansökningshandlingarna (ex SU FV-6.2.1-2398-16 för 

centrala utlysningen).  

 

15 Om du inte får en pdf-fil från din ansökan (det kan ta några minuter): 

a) Logga ut och in igen och hämta filen under ”My applications”/view application) 

b) Skicka in en screenshot från sidan ”submitted” och från Portalen där det står under my 

application status ”submitted” till studentutbyte@su.se 

 

16 När får jag besked? 

För centrala avtal och north2north-nätverket: månadsskiftet januari/februari 2017.  

 

17 Kommer det bli en restplatsutlysning? 

Nej, när urvalet är klart och om det finns platser kvar, genomför vi en utlottning. Då erbjuds de som 

sökt om nominering denna omgång och inte fått en plats, att vara med i utlottningen.  

 

18 Om jag inte blir nominerad denna omgång, kan jag söka igen? 

Ja, du kan söka hur många gånger som helst. 


