Till dig som ska på utbyte genom SLU under 2016/2017
Hej!
Vi är glada att du har tagit steget till att söka utbytesstudier genom SLU och är säkra på
att du kommer att få en lärorik och spännande tid på ditt utbyte!
Det är flera saker som nu ingår i utbytet, dels för att du ska få dina studiemedel från
CSN, din försäkring och för att du ska erhålla stipendiet (för dig som åker inom
Erasmus).

Studiemedel
Du har blivit tillfrågad om vilka terminstiderna är på det universitet du ska åka till. När du
meddelar oss det antar vi dig i LADOK så att CSN ser att du är godkänd för studier
utomlands inom ramen för utbyte. Du kommer senare att få information om hur du
självregistrerar dig på ditt utbyte.
Du som ännu inte meddelat terminstiderna, gör gärna det till goabroad@slu.se
Skriv gärna ditt personnummer i mailet så går det lite fortare för oss.

Försäkring
När vi får dina exakta terminstider utfärdar vi också en försäkring till dig. Du får ett intyg
som kan vara bra att ha med sig.
Du som ska studera i ett annat land i Europa måste också beställa ett försäkringskort
från Försäkringskassan, som visar att du är berättigad vård enligt reglerna för landets
medborgare.
Du som ska studera utanför Europa kommer i vissa fall att få betala för kompletterande
försäkring. Du får information om det från ditt värduniversitet. Du kan låna pengar från
CSN för den kostnaden.
Läs mera om försäkringen Student Ut här: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringaroch-riskhantering/studentforsakringar/student-ut-for-dig-som-ska-studera-utomlands

Registrera i LADOK
När du kommit fram till ditt utbyte ska du registrera dig själv i LADOK. Du gör som vanligt när
du registrerar dig på en kurs.

Blogga?!
Vi vill gärna att flera av er som är på utbyte bloggar från era utbyten så vi kan inspirera
andra att vilja åka på utbyte! Du kan antingen starta (eller du kanske redan har en?) blogg,

eller så använder du SLUs mall. Här kan du se några bloggar som andra studenter har
skrivit tidigare, under "Studentberättelser och bloggar".
https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/utbytesstudier/
Om du kan tänka dig att blogga, hör av dig till oss på goabroad@slu.se så ordnar vi det!

Bilder?!
Vi vill också gärna ta del av bilder från era utbytesuniversitet! Vi behöver bildmaterial till våra
hemsidor och till presentationsmaterial. Vi blir glada om du delar med dig av dina bilder,
skicka dem gärna till goabroad@slu.se!

Checklista
På hemsidan för utbytesstudier, (se nedan) finns det checklistor för dig som ska på utbyte!
Titta på dem för att vara säker på att du får allt gjort som du behöver!
Det finns en checklista för dig som ska studera inom Europa och en för dig som ska studera
utanför Europa.
https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/utbytesstudier/

INFORMATION TILL DIG SOM SKA STUDERA INOM EUROPA
Det är flera dokument som fyllas i, signeras av olika personer och test som ska göras för att
följa riktlinjerna för stipendie-utbetalning. Här får du den information du behöver. Om något
är oklart är du välkommen att höra av dig till oss på goabroad@slu.se eller komma på våra
Drop-in tider,
https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/kontakta-oss/

Erasmus Student Charter
I ESC, anges dina rättigheter och skyldigheter som Erasmus-student. Där kan du också läsa
vad du kan förvänta dig av ditt mottagande universitet. Du hittar den här;
https://student.slu.se/Global/internwebben/sus-bilder/ISO/Studentcharter2015.pdf

OLS - Online Linguistic Support (Språktest och språkkurs)
Du kommer att få en mail från OLS där det finns instruktioner om hur du ska göra test 1 (före
utbytet) och senare test 2 (efter utbytet). Systemet meddelar oss när du har gjort testen.
Språktesten är obligatoriska men språkkursen är frivillig.

Erasmusstipendiet
Du som åker på utbyte genom Erasmus+ -programmet får ett stipendium. Det är flera
dokument som ska skickas in (mailas eller laddas upp i moveon, se instruktioner nedan)
innan du kan få stipendiet.

Dokumenten är;
Stipendieavtal Erasmus
Är ett avtal mellan dig och SLU som ska signeras av båda parter och hanteras enligt
riktlinjer från Europeiska Kommissionen. Du ser längre ner när de olika dokumenten
ska skickas in.
Steg 1.
Du ska fylla i dokumentet enligt anvisningar i dokumentet, (på datorn), skicka det som
bilaga till goabroad@slu.se
Steg 2.
Vi beräknar ditt stipendium, fyller i summan i dokumentet, signerar och skickar tillbaka
dokumentet till dig via mail.
Steg 3.
Du skriver ut dokumentet och skriver på, scannar och laddar upp det i moveon.
Samtidigt fyller du i dina kontouppgifter i moveon. Om du inte godkänner
stipendiesumman kontaktar du goabroad@slu.se innan du skriver på.
Learning Agreement
Ska fyllas i och skrivas under av din programstudierektor (eller motsvarande). Du
måste scanna in det signerade dokumentet och ladda upp det i moveon, terminen på
värduniversitetet börjar.
Confirmation of Registration

Fyller du i när du kommit på plats till ditt värdlärosäte. Du skickar det till din
koordinator/kontaktperson vid värduniversitetet som fyller i datum och Erasmuskod,
och signerar dokumentet.
Du ser till att dokumentet scannas in och laddar upp det i moveon efter ankomst.
Confirmation of end of Period.
Fyller du i mot slutet av ditt utbyte. Hanteras som dokumentet ovan.
Du hittar dokumenten här;
https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/utbytesstudier/
Ladda upp dokumenten;
Du loggar in i moveon, dvs det verktyg du fyllde i när du ansökte om studier utomlands. Du
använder samma profil som då, och där kan du fylla i personliga uppgifter, bekräfta ditt
utbyte och ladda upp dokumenten vi beskriver ovan.
Om du får problem, kontakta goabroad@slu.se
Länken till att ladda upp dina dokument finns under fliken "Här hittar du din ansökan":
https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/utbytesstudier/

Dokument

Deadline utresa hösten

Deadline utresa våren

Stipendieavtal steg 1
Stipendieavtal steg 3
Learning Agreement
Confirmation of
Registration
Confimation of end of
period

16 maj
30 juni
2 veckor före terminsstart
En vecka efter ankomst

1 november
1 december
2 veckor före terminsstart
En vecka efter ankomst

En vecka före avresa

En vecka före avresa

Stipendiesumman;
Beräknas utifrån hur många månader och dagar du är på plats vid värduniversitetet.
Land
Danmark, Finland, Irland,
Italien, Lichtenstein,
Norge, Storbritannien och
Österrike
Övriga länder

Stip månad
375 Eur/ månad

Stip dag
12.50 Eur/ dag

315 Eur/månad

10.50 Eur/dag

Exempel Stipendium: Studier i Österrike,
terminstider mellan 1 oktober- 16 mars.
Månader

Dagar

Eur månad

Eur dagar

Eur totalt

5

15

375 x 5= 1875

12.50x15=187

2062,50
SEK totalt
20 300 ca

Kursen bestäms utifrån regler från EU.

