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Allmän information om Erasmus och andra studentutbytesprogram vid Stockholms universitet finns på 
www.su.se/utlandsstudier  
 
Vem kan åka på utbyte inom Erasmus+? 

• Du som är en registrerad student vid SU 
• Du som har läst minst 30/60 hp i något ämne på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, 

nederländska och tyska 
 
När och hur länge? 

• 1 - 2 terminer 
• Studieavsikten 30 ECTS / termin vid värdlärosätet  
• Observera att det kan vara andra terminstider än i Sverige! 

 
Hur och när söker man? 

1. Fyll i ansökningsblanketten  
2. Skriv en fritt formulerad ansökan med en kort beskrivning av varför du vill studera utomlands + CV 

på svenska 
3. Skickas per e-post senast 15 april (VT) respektive 15 oktober (HT) till erasmus.slabafinety@su.se 

 
Antagning & nominering 

• Kriteriet för urval: uppnådda poäng samt allmän lämplighet för utlandsstudier 
• Ca 15 maj (VT) / 15 november (HT) får du besked från heminstitutionen 

→ Vi skickar en nominering till partnerinstitutionen 
• Du får praktisk information från den lokala Erasmuskoordinatorn 

→ Du söker till partneruniversitet och antas som student 
 

Och sedan då? 
• Du väljer kurser i samråd med studierektorn/lärare och utbyteskoordinatorn 
• Du skriver och undertecknar Learning Agreement (ett bindande dokument) 

→ De kurser du läser utomlands ska vid återkomsten förvandlas till svenska universitetspoäng och 
tillgodoräknas (Transcript of Records) 

 
Frågor? 
 
Kontakt: erasmus.slabafinety@su.se 
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Slaviska språk: polska 

• Du har minst 60 hp i polska och planerar att läsa Po3 eller Po4 (kandidatkurs) 
 

1. Universitetet i Katowice 
2. Universitetet i Kraków 
3. Universitetet i Szczecin 
4. Universitetet i Warszawa 
5. Universitetet i Poznań  
6. Universitetet i Lublin 
 

Slaviska språk: tjeckiska 

• Du har minst 30 hp i tjeckiska och 30 hp i något annat ämne 
➢ Karlsuniversitetet i Prag 
 

Baltiska språk 

• Du har minst 60 hp i lettiska eller litauiska 
• De flesta universiteten kräver B1-nivå i ett av de baltiska språken 

 

1. Ventspils University of Applied Sciences, Lettland 
2. Rezekne Academy of Technologies, Lettland 
3. Universitetet i Daugavpils, Lettland 
4. Universitetet i Riga, Lettland 
5. Universitetet i Kaunas, Litauen 
6. Universitetet i Vilnius, Litauen 
7. Universitetet i Siauliai, Litauen 
8. Universitetet i Frankfurt, Tyskland 
9. Universitetet i Mainz, Tyskland 
 

Finska 

• Via Nordplus 
• Du har minst 30 hp i finska och 30 hp i något annat ämne 

➢ Helsingfors universitet 
 

Nederländska 

• Du har minst 30 hp i nederländska och 30 hp i något annat ämne 
 

1. Radboud University Nijmegen (Nederländerna) 
2. Utrecht University (Nederländerna) 
3. Vrije Universiteit Brussel (Belgien) 
 

Tyska 

• Du har minst 30 hp i tyska 
• Du planerar att läsa Tyska II och/eller Tyska kandidatkurs, och vill läsa delar av kursen vid ett 

universitet i Tyskland 
• De flesta universiteten kräver B1-nivå i tyska 

 

1. Freie Universität i Berlin (bara master) 
2. Humboldt-Universität i Berlin 
3. Universitetet i Braunschweig 
4. Universitetet i Freiburg 
5. Universitetet i Hamburg 
6. Universität Leipzig 
7. Universitetet i Mainz  
8. Universitetet i Luxembourg 


