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Studier i Danmark & NorgeStudier i Danmark & Norge



Studier i 
Norden

Nordisk överenskommelse:

Om du är behörig för högskolestudier i ditt eget land är du 
behörig för högskolestudier i de övriga nordiska länderna.

Språktest:

• behövs inte för ansökan

• kurser i danska/norska rekommenderas då du 
inleder studierna!



Kostnader?
Nix!

• Nordiska medborgare behöver inte betala för studier 
inom Norden.

• Folkhögskolor kan ta ut avgifter för boende, studieavgift, 
resor etc.



Särskilda
behörigheter

• Utgå ifrån att de följer samma regler som till Sverige, dvs 
du behöver ha läst ett visst antal kurser/studiepoäng

• Främst inom naturvetenskaper, medicin, teknik





Studier i 
Danmark

• Ca 70 folkhögskolor
• Erhvervsakademi-

uddannelser ≈ 
Yrkesakademi, sv. 
Yrkeshögskola)

• Professionsbachelor-
uddannelser (≈ finl. 
Yrkeshögskola)

• Bacheloruddannelser og
kandidatuddannelser
(≈ högskole- och 
universitetsutbildningar)



Examensjämförelse
"lange videregående uddannelser"

Examens-
benämning 3 år + 2 år

Finland Kandidatexamen Magisterexamen

Danmark Bachelorexamen Kandidatexamen

På engelska Bachelor’s Degree Master’s Degree

• Information om utbildningar i Danmark hittar du på 
UddannelsesGuiden, www.ug.dk





Antagning 
= Optagelse

• Du söker via www.optagelse.dk
• Sista ansökningsdag 15 mars varje år.

• Två ansökningsgrupper: Kvot 1 och Kvot 2
• Kvot 1: Danska och nordiska gymnasiebetyg
• Kvot 2: Utbildningar med urvalsprov
eller
• Du vill åberopa andra meriter än betygen
• Du vill visa din motivation och studielämplighet
• Arbetslivserfarenhet
• Utlandspraktik m.m.



Antagning
= Optagelse

• Sökande med ”Udenlandske eksamener”, 
”uden dansk CPR-nummer”

• Du kan söka till 8 olika utbildningsprogram

• Du måste rangordna dina alternativ

• Du laddar upp betyg etc. som pdf-dokument



Din ansökningspoäng räknas ut i tre steg:
1) Avgångsbetygets medeltal
2) Studentexamensbetygets medeltal (alla prov du skrivit)
3) Medeltalet för båda betygen adderas och delas med två

Ur Eksamenshåndbogen – Finland:
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/find-
vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer



Studier i 
Norge

• 43 universitet och högskolor att 
välja mellan

• Därutöver t ex folkhögskolor

Det här fotot av Okänd författare är licensierat enligt CC BY-SA.



Examensjämförelse

Examens-
benämning 3 år + 2 år

Finland Kandidatexamen Magisterexamen

Norge Bachelorexamen Masterexamen

På engelska Bachelor’s Degree Master’s Degree

•Information om utbildningar i Norge finns på
www.utdanning.no







Antagning 
= Opptak

• Ansökan görs på www.samordnaopptak.no

• Sista ansökningsdag är runt 15 april varje år.

• Du kan söka till 10 olika utbildningsprogram

• Du måste rangordna dina alternativ

• Du laddar upp (”laste opp”) betyg etc. som pdf-
dokument





Uträkning av 
meritvärde

• Både medeltalet på avgångsbetyget och 
studentproven räknas.

• Studentproven viktas som ämnen på betyget.

• Språk- og realfagspoeng = kan ge extra poäng





Studera i ett engelskspråkigt land...



Studier i 
Storbritannien:

BREXIT!
• Storbritannien är 

numera utestängt från alla 
EU:s bilaterala utbytesprogram.

• Generellt: EU-medborgare 
likställs med övriga 
internationella sökande 
= högre studieavgifter än 
tidigare men det kan finnas 
undantag



Mer än 110 
universitet och 60 
colleges of higher 
education i
England, Wales, 
Nordirland, 
Skottland...

Studier i 
Storbritannien:



University:
• Oftast större

• Utbildningsprogram från flera
vetenskapliga områden

College:
• Oftast mindre
• Specialiserade inom

t.ex. konst, design, 
vård, ekonomi...

Studier i 
Storbritannien:



• Utbildningen är uppdelad på två nivåer:

Studier i 
Storbritannien: Examina

Examen Utbildningens längd Nivå

Certificate 1 år Undergraduate

Diploma 2 år Undergraduate

Bachelor 3-4 år Undergraduate

Masters degree 1-2 år påbyggnad på 
Bachelor Postgraduate

Doctoral degree minst 3 år påbyggnad på 
Master Postgraduate



Studier i 
Storbritannien: 
läsåret

• Läsåret är indelat i 2 
eller 3 terminer

• Studier på 
kandidatnivå inleds 
vanligen på hösten



Studier i
Storbritannien: 
Studieavgifter

• Läsårsvisa studieavgifter

• Universiteten har stor frihet att 
bestämma själva.

• Dyrast i England, ca £10 000

• Billigare i Skottland, Wales, 
Nord-Irland

• Kolla upp innan du ansöker!



Studier i 
Storbritannien: 
Ansökan

• Ansökan görs på www.ucas.com
• University and Colleges Admissions Service
• Du får söka max 5 utbildningar, ingen rangordning
• Ansökan kostar ca £22-27
• Deadline: vanligen runt 25 januari

• Oxford, Cambridge, medicin etc: 15 oktober
• UCAS Extra och UCAS Clearing – extra 

ansökningsomgångar om plats finns…



Studier i 
Storbritannien: Ansökan

• Behörighetskraven varierar men följer samma mönster som 
i Norden (naturvetenskapliga ämnen etc.)

• Ibland krävs förkunskaper som motsvarar specifika 
studentprov

• Språktest krävs i princip alltid
• IELTS (International English Language Testing System) eller
• TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 



Studier i 
Storbritannien: Ansökan
• Följande delar beaktas i ansökningsprocessen:

• Ditt studentexamensbetyg
• Språktest (IELTS, TOEFL)
• Ett personligt brev (motivation, drivkraft, intresse etc.)
• 1-2 referenser, varav en från skolan (ämneslärare, studiehandledare, 

grupphandledare, rektor) – Fråga i god tid!
• Ev. ämnestest
• Intervju, men ovanligt (ex. Oxford, Cambridge)



Studier i 
Storbritannien: Ansökan
• Ibland krävs att du gör ett ämnesspecifikt test, ex. 

sjukvård, sociala sektorn, lärare, juridik, journalistik

• Läkarstudier: UKCAT (UK Clinical Aptitude Test)

• Tester



Studier i 
Storbritannien: Ansökan

• Under våren besvarar det mottagande 
universitetet din ansökan med ett

”Conditional Offer”
- Du måste uppnå ett visst resultat i studentproven, språktest 
m.m.

”Unconditional Offer”
- Du erbjuds plats direkt



Studier i 
Storbritannien: Exempel



Studier på
Irland:

• 22 olika lärosäten

• Bilden är från universitetsbiblioteket vid Trinity 
College Dublin: ”The Long room”



• Ett stort antal examina…

Studier på 
Irland

Examen Utbildningens längd Nivå

Ordinary Bachelor Degree 3 år Undergraduate

Honours Bachelor Degree 4 år Undergraduate

Higher Diploma 1 år på Bachelor Postgraduate

Masters Degree 1-2 på Bachelor Postgraduate

Post-Graduate Diploma 1 år på Bachelor Postgraduate

Doctoral degrees Påbyggnad på Master… Postgraduate



Studier på 
Irland

• Studierna inleds vanligen på hösten; 2-3 terminer

• Studerande från EU-länder betalar en 
registreringsavgift, ”Student contribution” på 3000 € 
per år istället för terminsavgifter.

• "Free fee initiative" för EU-medborgare

• CAO = Central Applications Office www.cao.ie
• 10 alternativ, rangordnas!
• Deadline vanligen 1 februari



Studier på
Irland

• Både studentexamensvitsorden och ämnena på 
avgångsbetyget beaktas vid antagning.

• Språktest (IELTS, TOEFL)

• Generellt lägre inträdeskrav än i Storbritannien 
(min känsla...)

• Film



Studier i 
USA: Higher
Education

4800 högskolor att välja på...

Varje delstat är som ett helt 
utbildningsland...



Studier i 
USA: Higher 
Education

College kan ha flera olika betydelser...
• fristående del av ett universitet
• högskola, ofta specialiserat på något 

särskilt ämne

Community college
Ofta billigare, mindre högskola som enbart 
erbjuder 2-års grundstudier; genom transfer
kan man sedan fortsätta på universitet 2 år 
till för bachelor

University
Ofta större lärosäten, erbjuder 4 års 
program med grundstudier (bachelor), 
påbyggnadsstudier (master) samt forskning



Studier i 
USA: Higher 
Education

För utländska studenter som 
inte vill läsa en hel utbildning 
finns det ofta möjlighet att läsa 
enstaka terminer eller läsår 
som så kallad Non-degree
student eller Visiting student.



Studier i 
USA: Examina

Examen Utbildningens längd Nivå

Associate’s Degree 2 år Undergraduate

Bachelor's Degree 4 år Undergraduate

Master's Degree 1-3 års påbyggnad på 
Bachelor Graduate

Doctoral Degree, 
professional

Minst 2 års studier efter 
Bachelor 
- minst 6 år totalt

Graduate



• Du söker till ett universitet, vanligtvis inte till ett 
program. Först när du blivit antagen och påbörjat 
utbildningen väljer du inriktning.

• Undergraduate-studier (4 år) är väldigt allmänna 
under de första 2 åren.

 Stor frihet att välja kurser och sätta ihop sin utbildning
 Kan vara problem att få allt tillgodo om du fortsätter dina 
studier i Europa

Studier i 
USA: Studieupplägg



Kurser Ämnen

Core courses Grundkurser i matematik, engelska, humaniora, 
naturvetenskap, samhällsvetenskap som alla läser

Major courses Kurser i det huvudämne du väljer som specialisering

Minor courses Kurser i ett andra ämne du väljer att fördjupa dig i

Elective courses Övriga kurser i valfria ämnen

Studier i 
USA: Studieupplägg



Studier i 
USA: Läsåret - Ekonomi
• Läsåret är indelat i 2, 3 eller 4 terminer
• Studierna inleds vanligen på hösten 
• Terminsavgifter / Tuition fees:

• $5 000 - 50 000 per läsår
• Avgifterna är högre på de privata lärosätena än på de 

statliga.
• Community college: billigare alternativ att börja med
• Till ansökan läggs en ”Statement of finances” som 

förklarar hur du tänker finansiera studierna…



Studier i USA: 
Stipendier?

• Ovanligt på undergraduate-nivån
• Idrottsstipendium vanligast
• Stipendium av andra orsaker 

vanligtvis först när du blivit antagen 
till skolan

• Du behöva utmärka dig på något 
sätt, ex. via ledarskap, musik, 
drama, aktivt föreningsintresse, 
skolframgång etc.



Studier i 
USA: Ansökan

• Ansökan sker skilt till varje universitet.
• Kraven på förkunskaper varierar mellan lärosäten.
• Juridik- och medicinprogram först på 

postgraduate/masternivå, dvs du läser först en 
bachelor (4 år) sedan söker du till Law school/Med 
school



Studier i 
USA: Ansökan

• Ibland krävs test av olika slag för ansökan:
• ACT = American College Testing
• SAT = Scholastic Assessment Tests
• Du kan oftast välja själv vilket du gör. 

• Språktest, obligatoriskt:
• TOEFL = Test of English as a Foreign Language
• IELTS = International English Language Testing System

• För att studera i USA krävs också ett Student Visa
(ca 280€)



Studier i 
USA: Antagning
• Antagningen sker inte (endast) på basen av 

betygsmedeltal o.dyl. utan beaktar flera faktorer:
• Betyg, placering i årskullen (ex. top 1%, 5%, 10%)
• Kunskapstester (SAT, ACT vanligast)
• Uppsats = Personal statement, College essay
• Rekommendationsbrev

• Även ”Extracurricular activities” spelar in:
• Volontärarbete
• Musik- eller idrottsutövande
• Föreningsverksamhet



Studier i 
Kanada: Higher Education

• Olika typer av skolor:
• Colleges, community

colleges – mer 
yrkesinriktade

• Universities – mer 
akademiska

• Schools of applied arts,
sciences (konst, 
design, teknik etc.)



Studier i 
Kanada: Higher Education

Examen Utbildningens 
längd

Nivå Typ av skola

Associate degree 2 år Undergraduate College

Bachelor's degree 4 år Undergraduate Universitet

Master's degree 6 år Postgraduate Universitet

Examenssystemet liknar USA:s...



Studier i Kanada

• Två officiella språk: engelska och franska

• Du söker skilt till varje universitet:
• Antagningskraven kan variera –

kontrollera med Office of Admissions

• Tuition fees: vanligen 6 000 – 15 000 € per 
läsår

• Studentvisum krävs för vistelse längre än 
6 månader



Studier i Australien

• 42 universitet
• Terminsavgifter: 10 000-25 000 € / år
• Läsåret börjar i februari och slutar i 

november
• Du läser core courses (obligatoriska 

kurser) och electives (valfria kurser) 
inom ett program

• Oftast krävs språktest, 
TOEFL eller IELTS t.ex.

• “Student visa” 
krävs för vistelse längre än 12 veckor



Studier i 
Nya Zeeland

• 8 universitet

• Terminsavgifter: 15 000-22 000 € / läsår

• Läsåret börjar i februari/mars och slutar i 
december/januari

• Du läser 4 kurser per termin inom ett 
program

• Oftast krävs språktest, TOEFL eller IELTS t.ex.

• “Student visa” krävs för vistelse längre än 12 
veckor



Studier i 
Australien & Nya Zeeland: Examina
• Examensnivåer:

• Möjlighet att avlägga examen eller bara studera en eller 
två terminer som Study Abroad-student

Examen Utbildningens längd Nivå

Bachelor degree 3 - 4 år Undergraduate

Masters degree 1-2 år påbyggnad på Bachelor Postgraduate

Doctoral degree minst tre år påbyggnad på 
Master Postgraduate



Studier i 
Australien & Nya Zeeland
• Ansökan skilt till varje universitet:

• Du söker med avgångs- och studentexamensbetyg
• Ibland vill universiteten att du skriver en uppsats, ett så 

kallat Statement of purpose där du berättar varför du vill gå 
den utbildning du sökt etc.

• Intervjuer kan också ingå.

• OBS: Antagning sker oftast under hela året och ansökningar 
behandlas an efter, dvs det kan löna sig att söka tidigt!

Till utbildningar inom medicin, odontologi och 
veterinärmedicin söker du alltid långt före terminsstart.



Här hittar du 
länkar och

information!



OBSERVERA!
• Är min utländska examen gångbar i mitt hemland 

eller i det land jag vill bosätta mig i?
• Checka alltid det innan du inleder dina studier!



Frågor?Frågor?


