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Hur är vardagen när man
pluggar utomlands? Just nu
befinner sig KTH-studenterna
Anja och Victoria på utbyten
i Milano och Zürich. Följ hela
deras resor på utlandsbloggen.
kth.se/utlandsbloggen

Anja
Politecnico di Milano

Upptäck utlandsstudier
Den 8-11 november är det återigen dags för KTH Global
- evenemanget som lyfter alla de internationella
möjligheterna som erbjuds under din studietid.
KTH Global är eventet som vill inspirera och hjälpa dig
att ta steget ut i världen. I programmet hittar du bland
annat en livestreamad talkshow om utlandsstudier,
infoaktiviteter på skolorna och en mässa där du kan träffa
KTH-studenter som har pluggat på olika universitet runt
om i Europa och världen.
Mer information om aktiviterna och länkar till årets
digitala händelser finns på kth.se/global.

Instituto Superior Técnico,
Lissabon

Saga, Australien

Amelie, Belgien

Alexis, Frankrike

Josefin, Italien

Utlandsstudier:
University of Sydney
Program på KTH: Energi
och miljö 300 hp

Utlandsstudier:
KU Leuven
Program på KTH:
Bioteknik 300 hp

Utlandsstudier:
École Centrale de Lyon
(dubbeldiplom)
Program på KTH:
Teknisk kemi 300 hp

Utlandsstudier:
Politecnico di Milano
Program på KTH:
Materialdesign 300 hp

Clara, Kanada

Sofie, Kina

Josefin,
Nederländerna

Jenny, Schweiz

Utlandsstudier:
McMaster University
Program på KTH: Energi
och miljö 300 hp

Utlandsstudier:
Shanghai Jiao Tong
University Joint
Institute
Program på KTH: Energi
och miljö 300 hp

Utlandsstudier:
TU Delft
Program på KTH:
Design och produktframtagning 300 hp

Utlandsstudier:
ETH Zürich
Program på KTH: Energi
och miljö 300 hp

Melvin, Spanien

Signe, Tyskland

Utlandsstudier:
Universidad Politécnica
de Valencia
Program på KTH:
Datateknik 300 hp

Utlandsstudier:
TU München
Program på KTH:
Maskinteknik 300 hp

Funderar du över hur det är att ta steget och läsa utomlands?
KTH:s utbytesambassadörer har varit på olika former av
utlandsstudier, och svarar gärna på frågor utifrån deras
personliga erfarenheter. På kth.se/utlandsstudier kan du
läsa intervjuer med ambassadörerna och ställa de frågor du har.

Månd. 8 november Talkshow
KTH Global inleds med den årligen återkommande
talkshowen. I år blir talkshowen digital och du kommer
kunna se den både live och i efterhand. Talkshowen gästas
av studenter som genomfört olika former av utlandsstudier
världen över. De delar med sig av roliga minnen, utmanade
kulturkrockar och goda rekommendationer om hur du ska
tänka när du planerar inför dina egna utlandsstudier.
Mer information och länk hittar du på kth.se/global.
17.00-18.00
kth.se/global

Onsd. 10 november Infomöten
På onsdagen bjuder KTH:s internationella koordinatorer
in till aktiviteter på skolorna. Detta är en möjlighet
för dig att få reda på mer om utbytesstudier inom ditt
utbildningsprogram. Mötena hålls på svenska om inget
annat anges. Vissa möten hålls på andra dagar.
På kth.se/global hittar du mer information och
zoomlänkar till de informationsmöten som hålls digitalt.
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Torsd. 11 november Mässa
Under torsdagen bjuder vi in till en internationell mässa.
På plats i kårhuset Nymble finns drygt 25 länder och
regioner representerade av studenter som antingen kommer
från länderna eller har varit utbyten där.
11.00–14.00
Kårhuset Nymble, Nya matsalen
Drottning Kristinas väg 15, KTH Campus

Länder och regioner på mässan
Europa
Belgien

Utanför Europa
Brasilien

Frankrike

Hongkong

Italien

Indien

Nederländerna

Japan

Norden

Kanada

Portugal

Kina

Schweiz

Latinamerika

Spanien

Taiwan

Storbritannien

Thailand

Turkiet

Singapore

Tyskland

Sydkorea

Österrike

USA

Karlsruher Institut
für Technologie

Studera utomlands
Utlandsstudier är en unik möjlighet och upplevelse.
En chans för dig att spetsa ditt CV samtidigt som du kan
upptäcka världen, lära känna nya kulturer och få vänner
för livet.
Som student vid KTH har du möjlighet att förlägga en del
av din studietid utomlands, utan extra kostnader eller
förlängd studietid. Oavsett om du vill bege dig till den
europeiska landsbygden, en multinationell storstad eller
göra fältstudier i ett utvecklingsland så erbjuder KTH
alternativ som kan passa dig.
Mer information om de olika formerna av utlandsstudier,
hur de passar in i din utbildning samt kontaktpersoner
hittar du på kth.se/utlandsstudier.

University of Tokyo

Utbytesstudier
Vid utbytesstudier byter du en eller två terminer på
KTH mot studier vid ett av 220 utbytesuniversitet runt
om i världen. Utbytesstudier är enkelt, följ bara stegen.
1. Ta reda på när ett utbyte passar

För att få åka på utbyte ska du ha klarat
minst två år på kth och ligga i fas med
dina studier. Om det är år tre, fyra eller
fem som passar bäst beror på vilket
program du läser. Den internationella
koordinatorn som är knuten till ditt
program hjälper dig att hitta alternativ
som passar dig.
2. Välj utbytesuniversitet
Ta reda på mer om de utbytesuniversitet
du kan studera vid. Innan du ansöker
om utbytesstudier måste du se till att
universitetet erbjuder kurser inom ditt
ämnesområde som du kan tillgodoräkna
dig samt att undervisningen sker på ett
språk du kan hantera.
3. Se över ekonomin
Utbytesstudier medför sällan några
merkostnader. Se över hur du ska göra
med ditt vanliga studiemedel och om du
ska söka stipendium.

4. Certifikat för global kompetens
Ta din utbyteserfarenhet till nästa nivå
genom att läsa kursen Interkulturell
kompetens innan ditt utbyte och kursen
Global kompetens efter. När du sedan tar
ut din examen bifogas ett Certifikat för
global kompetens, ett bevis på att du är
förberedd för dagens arbetsliv.
5. Förbered språket
För att klara utlandsstudierna kan du
behöva förbättra dina språkkunskaper.
kth har ett stort utbud med poänggivande språkkurser, språkpartnerprogram och språkcaféer att ta del av.
6. Gör en ansökan
Ansökan för utbytesstudier görs en gång
om året. Ansökan öppnar 25 november
och stänger 15 december kl. 17.00.
7. Nomineringsbesked och förberedelser
När utbytesplatserna fördelats och du
fått besked om huruvida du nominerats
till utbytesstudier så är det dags att göra
ditt slutgiltigt kursval samt söka till
utbytesuniversitet. Du ska också börja
förbereda praktiska saker som visum
och stipendieansökningar.

kth.se/global

