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Du når de internationella handläggarna vid International Students Office 

(ISO) på SLU på goabroad@slu.se.  

 

  

Innan utbytet har jag: 

 fått intyget ”Letter of Confirmation” från ISO, intygar mina engelskkunskaper och visar att jag är 

utvald av SLU 

 kollat upp kursutbudet och kursernas nivå, förkunskapskrav och att de kan tillgodoräknas 

 tagit redan på hur ansökan till värduniversitet ska går till och vilken typ av dokument som ska 

skickas med.  

 i god tid fått underskrifter av internationell handläggare på drop-in tid eller bokat möte 

 ordnat med bostad  

 har koll på tidpunkt för eventuellt introduktionsprogram och mottagande  

 bett ISO om ett intyg att jag har Kammarkollegiets försäkring ”Student UT” och meddelat mina 

exakta terminstider 

 sett över mitt behov av ytterligare försäkringar. Värduniversitets kan ha krav på försäkringar  

 fått besked från värduniversitet att jag är antagen som utbytesstudent där 

 ansökt om visum 

 tackat nej till kurser jag blivit antagen till på SLU 

 ansökt om studiemedel hos CSN, funderat på om jag ska ansöka om ett helt år 

 sett över mitt behov av vaccinationer 

 kollat upp UD:s reserekommendationer för landet jag ska studera i 

 har bokat biljetter 
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 Under utbytet har jag: 

 meddelat mina anhöriga att jag har kommit fram 

 registrerat mig på utbytet i studentportalen 

 samlat dokumentation om kurserna, så som kursplan, litteraturlista, schema 

 alltid informationen tillgänglig om hur jag ska agera om jag råkar ut för en olycka, 

sjukdom eller något annat oförutsett 

 beställt ett Course Certificate/Transcript of Records från värduniversitetet 

 varit en god ambassadör för SLU 

 sökt till kurser på SLU att läsa efter utbytet  

 

 

 

 Efter utbytet har jag: 

 skrivit en reseberättelse om mina erfarenheter och laddat upp den i Moveon 

 ansökt om tillgodoräknande av mina kurser hos min fakultet på SLU enligt instruktioner 

på studentwebben. 

 skickat kopia på studieresultat till CSN för att kunna få studiemedel 

 hjälpt till med att inspirerar andra SLU studenter som är intresserade av ett utbyte 

 uppdaterat mitt CV 

 

 

 

 

 

Tänk på att det är ditt ansvar som student att ta reda på vad du 

behöver göra och att göra det i tid! 

 

 


