
INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM UTBYTESSTUDIER: 

STEG FÖR STEG

Steg 1
Bestäm dej för vilket språk du ska studera. 

Påverkar vilka länder/universitet du kan 
söka till. 

Steg 5
Lämna in din ansökan i SoleMove 

Du får beslut angående till vilket universitet 
du får åka. Dvs vart vi nominera dej. 

Bekräfta att du tar emot platsen.

Steg 4
Logga in på SoleMove:

https://saas.solenovo.fi/solemove

-> Fyll i ansökan i SoleMove
-> Du kan söka till max 4 olika universitet i 

SoleMove
-> Gör studieplaner för varje universitet 

du söker till 
-> Kolla språkkrav; vilka intyg behövs? 

Begär ett intyg på dina språkkunskaper! 
(CSK) Språkprov krävs ifall du inte har 

intyg eller går kurs. Behöver du ta ett 
extra språkprov? 

-> Vid behov, skriv ett motiveringsbrev 
(ej Erasmus eller Nordplus)

-> Vid behov be om 
rekommendationsbrev 

av 1-2 lärare i god tid.
4.5 Prioritera dina ansökningsmål. 

Om du söker via ISEP, Kalifornien eller 
Australien ska de sättas som första 

prioritet.

Steg 3
Vilken världsdel vill du åka till?

-> Europa, Ryssland & Latinamerika -

kontakta Harriet Klåvus - hklavus@abo.fi

-> Norden, Afrika, Asien, Oceanien 
kontakta Katie Mills - kmills@abo.fi

-> Nordamerika kontakta N.N

kontakta Katie Mills förtillfället

Steg 2
Vilket ämne ska du studera?

Huvudämne? Biämne? 
Fritt valbara kurser?

- Påverkar val av universitet och land
- Diskutera vad du kan läsa på utbyte 

med din egenlärare

Steg 6
Vänta på att ÅA nominerar dej

till ditt blivande värduniversitet.

Steg 7
Följ värduniversitets instruktioner och fyll i 

deras ansökan.

Steg 11
Närvaroanmäl dej vid ÅA 

Du är fortsättningsvis examensstuderande 
vid ÅA, fast på annan ort.

Steg 10
Skaffa en heltäckande reseförsäkring

Steg 8
Fyll i SoleGrant (i Solemove) för att kunna 

få stipendium av oss. 
Godkänn stipendievillkoren. 

Erasmusstuderande undertecknar även 
Erasmus grant agreement.

Steg 12
Studera utomlands. Heltidsstudier = 30 

sp/termin. Absoluta minimi är 20 
sp/termin.

Frågor? 

Läs mera detaljerade instruktioner på 

www.abo.fi/studera-hos-oss/ak-
utomlands/aka-pa-utbyte/

Steg 9
Ansök om boende i värdlandet. Ansök om 

visum om det krävs. Kolla att ditt pass är i 
kraft 6 månader efter hemkomst (gäller ej 

Europa).

Steg 13
Vid hemkomst får du de resterande 20% 

av stipendiet då studierna är 
tillgodoräknade vid ÅA och du har 

lämnat in de dokument och 

utvärderingar som krävs.
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