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Internationellt på campus

• Internationella sekretariatet – Avdelningen för utbildningsstöd- 3 medarbetare.

• På campus finns hundratals internationella studenter och doktorander som med sina 
erfarenheter kan bidra till internationella och kulturella inslag i föreläsningssalen och i 
fikarummet. 

• Internationella inslag in utbildningen tror vi kan leda till nya perspektiv samt nyttig 
omvärldskunskap.

• Internationella programstudenter studerar på våra utbildningar som ges på engelska.

• Inkommande utbytesstudenter – stannar 1- 2 terminer. 

• 80 utbytesavtal (Europa, Kanada, Sydkorea, USA  m.fl. )

• ”Swedish Fika” på Waynes Coffee , 1 gång/månad. Gefle Studentkår.

• Marknadsföring via Informationsträffar, klassbesök och Sociala medier.



Erasmus+ praktik
Praktisera utomlands under eller efter din utbildning 



Vad är Erasmus+ Praktik?

• Alla studenter som studerar vid en högskola/universitet i Sverige med 
syftet att ta ut en examen.

• Praktiken kan göras när som helst under utbildningen, men även inom 
ett år efter avslutad utbildning.

• Praktiken kan göras mellan 2-12 månader.



Varför söka Erasmus+ praktik?

• Knyta internationella kontakter

• Få in en fot på en arbetsplats du vill jobba på

• Nya erfarenheter

• Personlig utveckling

• Vidga sina perspektiv

• Kultur, vänner, omvärldsbevakning



Var kan praktiken genomföras?

• Företag, organisation eller lärosäte i de länder som ingår i EU.

• Praktikplatsen anordnar studenten själv och måste godkännas av 
högskolan. 

• Relevant för studentens utbildning. 

https://erasmusintern.org/


Stipendium  

• Summan på stipendiet för Erasmus praktik varierar beroende på 
bland annat land och utbytets längd.

• 5000- 6000 SEK /månad.

• Vissa praktikplatser erbjuder även lön.

https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Studera-utomlands/Erasmus--praktik.html


Utbytesstudier!
Världens möjligheter! 



Möjligheter som finns:

- Utbytesstudier (genom utbytesavtal)

- På egen hand (Free Mover)

- Erasmus+ praktik

- VFU

- NordPlus



Utbytesstudier:

 Erasmus+ - Ett EU-finansierat utbytesprogram för studier och praktik inom Europa. Du kan studera 
mellan 3 - 12 månader utan att behöva betala terminsavgift och samtidigt få ett stipendium på ca 300-
350 Euro/månad. 

 Bilaterala utbyten - HiG har även samarbetsavtal med ett antal lärosäten utanför Europa, t ex i Kanada, 
Sydkorea och USA. När du åker som bilateral utbytesstudent får du avgiftsfria studier vid 
värduniversitetet. 

 Linnaeus-Palme - Ett Sida-finansierat utbytesprogram som ger möjligheten att studera en termin i ett 
utvecklingsland. Stipendiebeloppet är 26 800 kronor för en termins utbyte (20 veckor) och 40 000 
kronor för två terminer (40 veckor). (Ekonomer och lärarstudenter)



Utbildningar som har utbytesmöjligheter
- Business Administration - Social Work

- Electronics, Telecommunications , - Pedagogy (Teacher Education)

Automation - Teacher Education

- Energy Systems

- Geomatics

- Industrial Management

Utbytesstudier:



Exempel på länder du kan åka till på utbytet
- Belgien - Frankrike - Island

- Tyskland - Italien - Österrike

- Nederländerna - USA - Grekland

- Sydkorea - Spanien - Kina

- Kanada - Portugal - m fl.

- Tjeckien - Ungern

Utbytesstudier:



- du utvecklar dina språkkunskaper

- du får internationell erfarenhet

- du får möjlighet att leva i en främmande och spännande miljö, något som berikar och 

utvecklar

- du skaffar nya kontakter och vänner

- du får en konkurrensfördel när du söker jobb

- du får åka på äventyr

Fördelar med att studera utomlands:



Våra studenter berättar!

https://www.hig.se/utbytesstudier

Tack för ni lyssnade!

https://www.hig.se/utbytesstudier

