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Utlandsstudier i denna presentation

= Som (del av) vidare utbildning efter gymnasiet.
≠ Som utbytesår under gymnasietiden, språkkurser osv.

Del 2: 11 maj – Norge/Danmark + anglosaxiska länder



Är utlandsstudier något för mig?

Berikande, utvecklande, ger livserfarenhet! 
Vad skall man tänka på när man vill studera utomlands?

VARFÖR?
Varför vill jag åka?

VAR?
I vilket land vill jag studera?

VAD?
Vad skall jag läsa? Och hur länge?
Ska jag avlägga en examen? 
Hur värderas den examen i jämförelse med liknande examina i 
Finland? OBS! Reglerade yrken!



Reglerade yrken

Det finns lagar som definierar vad som krävs för att få arbeta 
inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, 
legitimation eller annat formellt erkännande.

Beslut fattas av behörig myndighet i det land du vill arbeta.

- Lång handläggningstid, ofta några månader.



Exempel på reglerade yrken

Psykolog Lärare Läkare Apotekare

Advokat Tandläkare Sjukskötare Socionom

Veterinär Polis Logoped Optiker

Arbetsterapeut Kurator Revisor Sjukgymnast



Reglerade yrken
Åland:
https://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-
erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-
studieprestationer

Finland:
https://www.oph.fi/sv/tjanster/reglerade-yrken-i-finland

Europeisk databas:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/



Att tänka på!

Planeringen av dina utlandsstudier är en stor och 
viktig del av själva resan.

Att söka information tar tid och kräver en hel del 
arbete.

Du måste ha drivkraft att kontakta skolors 
studievägledare och ställa frågor (på aktuellt språk) 
om sådant du undrar över.



Studera utomlands! - tre tillvägagångssätt

1) Via utbytesprogram:
 Så gott som alla universitet, högskolor och yrkeshögskolor har 

utbytesprogram med andra länder, ex. Erasmus. 

 I vissa utbildningar är utlandsstudier eller -praktik obligatoriskt. 
(ex. Hanken, internationell inriktning, språklärarprogram)

 Fördel: Hjälp att planera din utlandsvistelse. 
Inga terminsavgifter.

Lättare att räkna studierna tillgodo. 

 Nackdel: Utbudet av platser och program mer styrt.
Du måste vanligen vänta 1-2 år innan du kan åka.



Studera utomlands! - tre tillvägagångssätt

2) Som ”Free Mover”:
Du väljer fritt vad och var du vill studera.

Du ansöker på egen hand.

Fördel: Frihet, obegränsade alternativ.

Nackdel: Ofta dyrare, mer krävande ansöknings-
process och större osäkerhet om hur 
studierna räknas tillgodo. 



Studera utomlands! - tre tillvägagångssätt

3) Via förmedling:
 Om det känns krångligt att ta reda på all information på egen 
hand.
Du vänder dig till en förmedling/ett företag som samarbetar 
med ett visst antal universitet.

Fördel: Praktisk hjälp av insatta, 
kan vara förmånligare än som free mover.

Nackdel: Förmedlingsavgift, ett mer begränsat 
urval av skolor.



Studier i Europa: Bolognaprocessen

Ett utbildningspolitiskt samarbete mellan ca 
46 europeiska länder.

Samarbetet inleddes i Paris 1998

Mål: skapa en attraktiv utbildningskontinent 

Du söker ändå till varje universitet skilt för 
sig:
• olika antagningskriterier
• skilda ansökningssidor
• skilda datum etc.



Bologna: ECTS 
– European Credit Transfer and Accumulation System

= Europeiska meritöverföringssystemet

Gemensam sjugradig betygsskala: A-F
ECTS-poäng som visar studenternas arbetsinsats:

1 veckas heltidsstudier = 1,5 poäng
1 års heltidsstudier = 60 poäng

Underlättar erkännande av studieperioder 
utomlands



Bologna: Tre utbildningsnivåer

Kandidatnivå (Bachelor’s degree)
- Ämnesstudier på grundläggande nivå.
- 180-240 ECTS-poäng.
- Tar ca 3-4 år att slutföra.

Magister-/masternivå (Master’s degree)
- Ämnesdjup och/eller ämnesbredd på avancerad nivå.
- 120 ECTS-poäng, ibland 60.
- Tar ca 2 år att slutföra.

Därutöver kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen.



Bologna-termer

Diploma supplement 
- Enhetlig bilaga till examensbeviset, på engelska.
- Beskriver studierna, nivån och utbildningssystemet för att 

underlätta erkännande av examen.

Joint degrees
- En gemensam examen från minst två lärosäten i två eller flera 

länder.
- Främst på masternivå.



Utanför Europa...

Olika system i olika länder vad gäller
Ansökan
Antagning
Studieupplägg
Bedömning
Examina
Tillgodoräknande
m.m.



Allmänt om examen

Kontrollera alltid vad den examen du siktar på innebär!

Det finns 1- och 2-åriga utbildningar, samt naturligtvis längre, 
och dessa ger olika behörighet för vidare studier och arbete.

Exempel:
Storbritannien: Higher National Certificate / Diploma, 

Foundation Degree, Bachelor of Arts/Science...
USA: Associate’s Degree, Professional Degree, Bachelor etc.

Använd t ex. wikipedia



Allmänt om ansökningsprocessen

Var ute i god tid!

Kontrollera alltid ansökningstiderna noggrant, de 
varierar från land till land.

I vissa fall söker du upp till ett år i förväg.

Att ansöka kan vara tidskrävande:
flera blanketter, utredningar,
språkprov osv.



Ansökningsprocessen…

• Det kan vara svårt att hitta exakta behörighetskrav o.dyl. 
• Man kan anta att behörighetskraven följer samma 

mönster som på fastlandet och i Sverige.
• Det du har är ditt avgångsbetyg och ditt 

studentexamensbetyg.
• Huvudprincipen är att det är resultaten från 

studentexamensproven som räknas.
• Sedan är det upp till det aktuella landet att göra en 

värdering av dina handlingar.



Ansökningsprocessen…

Översättningar av betyg.
• Du kan få ditt avgångsbetyg på engelska

Meddela kansliet i god tid!

• Du kan beställa studentexamensbetyget på engelska från 
Studentexamensnämnden

E-tjänst på SEN:s webbplats

• Anlita en auktoriserad översättare 

• Ibland krävs stämplar från olika myndigheter, ex. ämbetshuset



Ansökningsprocessen…

Förutom betyg krävs i många fall rekommendationer från 
någon skolpersonal (rektor, lärare, studiehandledare etc.)

- Rekommendationer (referenser) är i princip en regel till 
engelskspråkiga länder.

- Du bör ge den som ska skriva rekommendationen minst ca 1 
månad tid!

Ofta ingår också att du ska skriva ett personligt brev, 
statement of purpose, uppsatser el. dyl., ibland 
intervjuer (Oxford och Cambridge t ex)



Språkkrav
• Hur bra bör jag kunna språket för att kunna studera på 
universitetsnivå?

Svar: Du bör ha mycket goda språkkunskaper.

• Vid en del skolor ordnas intensivkurser i språket veckorna innan 
terminsstarten.

• Det finns ett stort utbud av engelskspråkiga utbildningsprogram 
även i icke-engelskspråkiga länder!



Språkkrav
•Ofta skall du göra en språktest som du måste bli godkänd i. 
o Ordnas några gånger per år – var ute i god tid!
o Skrivs vanligen i Helsingfors eller Stockholm, 1-2 provdagar

Ex. IELTS (engelska, ca 240 €)

TOEFL (engelska, ca 240 €)

DELF, DALF (franska, ca 210 €)

DELE (spanska, ca 160-200 €)

TestDaF, DHS (tyska, ca 200 €)



Språkkrav



Terminsavgifter
Det är (nästan) bara i Norden som högskolestudier är gratis.

Avgifter per läsår, kandidatnivå, exempel:
• USA, Kanada: ca 15 000 – 45 000 € per läsår
• Storbritannien: ca 10 000 – 30 000 € per läsår – Brexit!
• Australien: ca 15 000 – 30 000 € per läsår 
• Spanien: ca 1000 € (statliga) – 12 000 € (privata)
• Frankrike: max 700 € (statliga), max ca 7000 € (privata)
• Tyskland ca 1000 € (statliga) – 10 000 € (privata)

TIPS!
Sök på ”Studera i X” (land av intresse) 
– Alla studier-länkarna innehåller bra info!



Annat att tänka på...

• Boende - Förstaårsstuderande från utlandet brukar få hjälp att hitta 
bostad.

• Behövs visum, uppehållstillstånd?

• Försäkring? Ja, viktigt!



Finansiering
Studiestöd från Åland
Generell regel: Utbildningen ska vara statligt erkänd eller ställd under 
statlig tillsyn i utbildningslandet.

Kontakta AMS om du är osäker.

Studielån
Tilläggslån för terminsavgifter:
max 884 €/månad, dvs ca 8000 €/läsår



Finansiering
Stipendier?

Svårt att få för studier på kandidatnivå.
En djungel!
Ta god tid på dig att söka runt.
Hård konkurrens…
Större chans vid studier på masternivå.
Läs t ex på www.studera.nu under Studera utomlands och på  

www.allastudier.se under Tips & fakta.

Anlita en stipendiekonsult? Kostnad?



Andra sätt att komma iväg:
via förmedling

Många förmedlingar erbjuder kortare eller längre utlandsvistelser.
Tänk på att dessa förmedlingar är privata företag som är 
intresserade av att tjäna pengar.
Var uppmärksam!

-Fördel: Hjälp att komma iväg, anpassade kurser, färdiga 
paket. Smidigt och bekvämt.

-Nackdel: Priset! Varierar beroende på land, kurs, boende 
etc.



Tankar från en fd. utbytesstudent
Vad var mest givande?
 Personlig utveckling! (starkare och säkrare som person, 

ifrågasätter mer)
 Förstår mer om världen och sig själv – har fått uppleva 

kulturkrockar.
 ”The time of my life!”

•Tänk på:
 Umgås inte bara med andra utbytesstudenter.
 Ha tålamod med många myndighetsbesök.
 Budgetera för ökade omkostnader.
 Att du inte kommer hem som samma människa – ditt 

perspektiv på livet ändras!



Var hittar jag information?
www.studera.nu

Checklista, tillgodoräknande, kontaktuppgifter (till ambassader, myndigheter 
och webbplatser för studieinfo)

www.allastudier.se
Handböcker om studier i flera länder

Maailmalle.net
En finsk sida med svenskspråkig information

https://europa.eu/youth/
Europeiska ungdomsportalen

Ambassader och dylikt kan hjälpa dig: 
British Council, Franska institutet, Goethe-Institut, Instituto
Cervantes, Fulbright-kommissionen (USA) etc. 
- Börja på Studnet! 
- Film från UHR.se: Världens möjligheter





Studera utomlands, del 2, ges 11 maj:

Tema: 
Studier i Norge & Danmark
Studier i de anglosaxiska länderna

Välkomna!



” Exploration is really the
essence of the human spirit.”

Frank Borman, Commander of Apollo 8



Frågor?


