
 

 
Vanliga frågor om north2north  
 
När är sista ansökningsdag?  
15 januari 2019 
 
Var hittar jag mer information?  
Börja gärna på denna webbsida: http://education.uarctic.org/mobility/about-north2north/   
Sök dig sedan vidare till de andra sidorna som finns på samma sida.  
 
Vart kan jag åka som N2N-student?  
Du hittar en lista på alla universitet som är med i N2N här (blå north2north baner):  
http://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/   
 
Hur många utbytesplatser finns det till varje universitet?  
Detta går inte att svara på, då platsfördelningen sker på nationell nivå; företrädare för de länder som 
är med i N2N-utbytet fördelar N2N-utbytesplatserna när alla ansökningar kommit in och antalet 
platser presenteras bara inom denna arbetsgrupp. Det är Svenska institutet som företräder de 
svenska medlemmarna i N2N.  
 
Kan man få stipendium?  
Under tidigare år har svenska N2N-studenter fått ett stipendium på 19 000 kronor. Stipendiet betalas 
ut av Svenska institutet. Det finns dock ingen garanti att stipendier alltid kommer att kunna erbjudas.  
 
Var hittar jag ansökningsformuläret?  
https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/utlysningar/utlysning-av-platser-med-stipendier-
genom-north2north-n%C3%A4tverk-2019-20-1.400327  
 
Hur ska ansökningsblanketten fyllas i?  
Se ansökningsinstruktionerna (Application Instructions for Outgoing Exchange through Stockholm 
University). https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/utlysningar/utlysning-av-platser-med-
stipendier-genom-north2north-n%C3%A4tverk-2019-20-1.400327  
 
Kan man få hjälp med att hitta kurser?  
Tyvärr har International Office inte möjlighet att hjälpa alla studenter att leta kurser. Det enklaste 
brukar vara att gå in på universitetens hemsidor och där söka efter ”courses” eller ”faculties” för att 
på så vis komma till kurskatalogerna. I vissa fall ser det ut som om universiteten bara erbjuder färdiga 
program och inte fristående kurser, men utbytesstudenter brukar kunna välja fritt bland kurserna 
och behöver som regel inte följa ett speciellt program (om man inte vill). Kolla också med din 
institution/ditt program angående dina kursval.  
 
Vilka bilagor ska skickas med ansökan?  

 Letter of Intent – se ansökningsinstruktionerna för mer information. Ska skrivas på engelska.  
 Curriculum vitae/Résumé – skrivs på engelska. Du väljer själv hur du vill utforma det.  
 Transcript of Records (Ladok-utdrag) 
 Preliminary course selection  

 
 



 

 
Ska ansökan (och bilagor som Motivation Letter och CV) skrivas på svenska eller engelska?  
Allt ska skrivas på engelska.  
 
Vad menas med detta:  
The north2north program is designed for students whose studies are relevant to the North. First priority is given to 
students who:  
 
1. are studying in UArctic program, such as the Bachelor of Circumpolar Studies, OR 2. are studying in another program 
with a strong northern emphasis, OR 3. can demonstrate how their academic goals can contribute meaningfully to the 
Arctic region.  
Med detta förklarar University of the Arctic (den organisation som är ansvarig för N2N) vilken sorts 
studenter de anser vara behöriga att söka N2N-utbytesplatser. Det är dock inte så att de inte tar 
emot studenter som inte läser på utbildningar som har en ”strong northern emphasis” utan alla är 
välkomna att söka. Om man vill kan man i sitt Motivation Letter skriva lite om varför man söker en 
N2N-utbytesplats och vilken roll den nordliga regionen spelar för dig som student (det kan röra din 
studier i Stockholm, dina tilltänkta N2N-studier eller till och med ditt kommande arbetsliv).  
 
Var ska ansökan lämnas in?  
Ansökan skickas digitalt till N2N:s huvudkoordinator.  
 
Hur går urvalet till?  
Svenska institutet koordinerar de svenska ansökningarna (från studenter från Umeå universitet, 
Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet) tillsammans med kollegor 
från de andra N2N-länderna och platserna fördelas i detta arbete.  
 
När får man svar på om man fått en plats eller inte?  
Svar brukar skickas ut i slutet av mars. 


