
Inspirations-
lunch 7/9!

Internationella 
möjligheter:

Utbytesstudier
Minor Field Studies
Erasmuspraktik



➢ internationella erfarenheter

➢ möjligheter att leva/jobba i en annan kultur 

➢ annan syn på utbildningen – läsa andra ämnen än de som finns på HiG

➢ chanser att skaffar nya kontakter och vänner

➢ möjligheter att utveckla språkkunskaper

➢ konkurrensfördel när du söker jobb

➢ erfarenhet för livet

➢ rolig tid under (efter) din utbildning

Internationella möjligheter erbjuder dig:



Utlandsmöjligheter vid HiG

Utbytesstudier:
- Erasmus+

(EU)

- Linnaeus-Palme
(Afrika & Asien)

- Bilaterala
(Kanada & Asien)

Erasmuspraktik
(utlandspraktik)

MFS - Minor 
Field Studies

(fältstudier)

På egen hand!



Utbytesstudier Erasmus+, Linnaeus-Palme & Bilaterala:

- Europa, Asien, Afrika

- Genom avtal inom vissa program (se hig.se/utbytesstudier)

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

- Inga studieavgifter

- Kurser under utbytet tillgodoräknas 

- Termin 4 eller 5 (ej co-op)

- Längd 2-12 månader

”[…] man lär sig så mycket och får uppleva massa roliga saker. 

Ett minne för livet!!”  Ylva Österberg & Lova Lindman, Turin, ht2021

Sökes 1 februari – 1 mars &  1 september – 1 oktober (VT)



Erasmus+ praktik / stipendiet:

- Inom Europa (EU + Island & Norge)

- Alla kan söka stipendiet – hitta praktik själv först!

- Stipendium ca 595€ - 655€/mån.

- Under eller efter studier

- 2 – 12 månader

- Ansökningar handläggs omgående

“I would definitely recommend taking the opportunity to do Erasmus+ traineeship. […] 

it would be a gateway to the opportunities to explore the world, work and yourself.” 

Khalid BM, Portugal, 2022

Sökes 1 februari – 1 juni &  1 september – 1 december



Erasmus+ programmet – största utbytesprogrammet

Erbjuder:

- Utbyte och praktik inom 33 EU länder + Island & Turkiet

- Green Erasmus – extra medel vid resa med t ex tåg

- Extra medel vid t ex funktionsnedsättning, studenter med barn, ekonomiska 

hinder, sociala hinder. 

- Erasmus Student Network

- Erasmus+ App

- Erasmusstudenter har stora fördelar på arbetsmarknaden – EU rapport 2014



Minor Field Studies VT2023:

- Fältstudier inför/under examensarbete – samla material 

- Alla kan söka!

- Låg –och medelinkomstländer

- 27.000kr

- 8-10 veckor

- Tidigare MFS:are: Sagar (Tanzania), Erik (Liberia), Emmy (Zambia), 

Anton & Elias (Botswana)

”Det var en otroligt spännande och lärorik upplevelse. Söker man äventyr 
och utmaningar så bör man ta chansen att ansöka om MFS.”

Erik Lindgren, Liberia, vt2022

Sökes 1 september – 20 november



Varför inte göra 
som Jenny & Robin 
(Industriell eko.), 

Erik (Lantmätare), Sagar
(Inter. social arb.), 
Khalid (MBA)...

Jenny & Robin - Valencia - utbyte

Sagar- Tanzania - MFS

Erik – Liberia - MFS

Khalid - Portugal - Erasmuspraktiken



…Ylva & Lova (mäklare & 

ekonom), Malte (Geomatics), 

Mila (MBA) & jag!

Åk på ett äventyr
genom 
utbytesstudier, MFS 
eller/och 
Erasmuspraktiken!

Bojana - London  - ErasmuspraktikenMila - Köpenhamn - Erasmuspraktiken

Malte - Gävle (utbyte från Köln)Ylva & Lova - Turin - utbyte



Ta möjligheten och sök!

Kontakt:

studentsupport@hig.se

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

Utbytesstudier 1/9 – 1/10
Minor Field Studies 1/9 – 20/11
Erasmus+ praktiken 1/9 – ca 1/12 

Drop in tid via zoom varje onsdag fr o m 14/9
september – oktober kl 12-13 (länk på webben)

International Week 14-18/11!

Länk: hig.se/utbytesstudier

mailto:studentcentrum@hig.se
http://www.hig.se/utbytesstudier
http://www.hig.se/utbytesstudier

