Utlandsmöjligheter!
Utbytesstudier, MFS och Erasmus+ praktik

Utlandsmöjligheter vid HiG

Utbytesstudier:
- Erasmus+
- Linnaeus-Palme
- Bilaterala
- NordPlus

Erasmus+
praktik

VFU –
Verksamhetsförlagd
utbildning

MFS - Minor
Field Studies

På egen hand!

Utbytesstudier:
- Genom avtal inom vissa program

- Nästa alla utbytesplatser är stipendieberättigade
(t ex Erasmus+ 400€ - 460€ / mån.)

Utbytesstudier
(länk)

- Ingen studieavgift/terminsavgift

Utbytesplatser

- Sökes 1-2 ggr/år; huvudsökomgång på våren 1/2 - 1/3

(länk)

- Utbytestermin 4 eller 5 (ej co-op)
- 3-12 månader men ändringar kan förekomma fr o m 2022

Minor Field Studies:
- Fältstudier inför/under examensarbete

- Alla kan söka som ska ta examen!
- Fältstudier i låg –och medelinkomstländer

Minor Field Studies

- Stipendium på 27.000kr

(länk)

- Sökes 2-4 ggr/år
- Längde på fältstudier: 8-10 veckor
- Kontakta International Office för mer info

Hit kan du åka - världens möjligheter!
Utbytesmöjligheter
Tyskland

Schweiz

Österrike

Litauen

Portugal

Sydafrika

Nederländerna

Spanien

Japan

Finland

Kanada

USA

Polen

Sydafrika

Island

Rumänien

Tjeckien

Slovenien

Italien

Frankrike

Mauritius

Turkiet

Argentina

Irland

Sydkorea

Belgien

Grekland

Erasmus+ praktik (inom EU + Norge + Turkiet):

- Alla kan söka – som ska ta examen!
- Ordna praktik själv – sök stipendium.
- Relevant för utbildningen och godkänd av HiG
- Praktiken kan göras under/efter utbildningen

(inom 1år efter studierna avslutas)
- Du kan planerar att göra ditt examensarbete på ett företag i
ett annat europeiskt land.
- Stipendium 5000 och 6000 SEK/månad

- Sökes 2 gånger per år
- Längd på praktiken 2-12 månader
- Kan kombineras med utbytesstudier!

Erasmus+ praktiken
(länk)

o Utbyte - Kolla med utbildningsledaren på ditt program OM eller VILKEN termin du kan åka på
utbytesstudier!
o Utbyte – termin 4 eller 5.
o Du får tillgodoräkna dig dina utlandsstudier (i vissa fall praktiken också).
o MFS – du måste bl ha en uppsatshandledare och kontaktperson i fält när du söker!
o Praktik – ordnas själv först innan en kan söka Erasmus+ praktikstipenidet.
o Praktik – praktiken ska vara relevant för utbildningen!
o Utbytesstudier genom HiG är CSN berättigat.
o Är du osäker på hur du ska söka eller vad som behövs kolla på webbsidan eller kontakta oss!

Utlandsmöjlighet (länk)

Fördelar med utlandsstudier/praktik :
➢ Du får internationell erfarenhet/nätverk
➢ Du lär dig leva/jobba i en annan kultur – personlig utveckling!

➢ Du får annan syn på utbildningen/arbetet – läser andra ämnen än de som finns på HiG
➢ Du skaffar nya kontakter och vänner
➢ Få in en fot på en arbetsplats du vill jobba på
➢ Du utvecklar språkkunskaper

➢ Konkurrensfördel när du söker jobb
➢ Du får erfarenhet för livet
Dessutom är det KUL!

Ta steget och sök!
Utbytesstudier
1/9 – 1/10
Minor Field Studies 1/9 – 18/10
Erasmuspraktiken 1/9 – 1/12
Drop in tid via zoom varje onsdag sept-okt, kl 12-13

Länk: hig.se/utbytesstudier
Kontakt:

studentcentrum@hig.se
Mer information och ansökan:
www.hig.se/utbytesstudier

