
INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN TILL UTBYTESSTUDIER FRÅN ÅBO AKADEMI 

STEG FÖR STEG

Steg 1
Bestäm dig vilket språk du vill studera på?

-> I vilka länder kan jag göra det?

Steg 2
Vilket ämne ska jag läsa på utbyte?
Huvudämne? Biämne? Fritt valbara kurser? 
-> Påverkar val av universitet och
-> Diskutera med din egenlärare eller 
akademisk koordinator vad du får läsa på 
utbyte. (hur vi skall tillgodoräkna kurserna inom 
examen på ÅA) 

Steg 3
Vart vill du åka på utbyte?

Påverkar vem du skall ta kontakt med.
-> Europa, Latinamerika

kontakta Harriet Klåvus - hklavus@abo.fi

-> Afrika, Asia, Oceanien 
kontakta Astrid Kalland – astrid.kalland@abo.fi

-> Nordamerika, Norden och ISEP 
kontakta Katie Fagerström –

katie.fagerstrom@abo.fi

Steg 4
Logga in på Solemove:
https://saas.solenovo.fi/solemove

-> Fylla i ansökan (Outgoing students)
-> Du kan ansöka till max 3 universitet 
(rangordna/prioritera dina ansökningsmål)
-> En studieplan görs för alla ställen du söker till
-> Kolla språkkrav, vilka intyg behövs? Behöver
du ta ett extra språkprov? (Behövs oftast för 
USA/ISEP) Begär ett intyg på dina
språkkunskaper från språkcentret
-> Vid behöv, skriv motiveringsbrev (för alla
ställen du söka till utanför Europa) – Inte
Erasmus+ eller Nordplus
-> Vid behöv, be om rekommendationsbrev av 
2 lärare/professorer (I god tid!) – Inte Erasmus+ 
eller Nordplus 
-> Prioritera dina ansökningsmål 
Om du söker via ISEP, det ska vara först (och
eventuellt enda alternativet) 
Om du söker till Kalifornien eller Australien ska 
de också vara först. 

Steg 5
Lämna in din ansökan, och få beslut vart du

ska få åka (vart vi nominera dig) inom 2
veckor).

Steg 6
Vänta för ÅA att nominera dig till 
värduniversitet. Vi bekräftar när du har 
nominerats. Steg 7

Du kommer att få ansöknings information 
direkt från värdsuniversitet. Följ instruktioner 

och fyll i deras ansökan.
Steg 8
Fyll i SoleGrant ansökan (i SoleMove) för att 
kunna få stipendium av oss. 
Godkänna stipendiets villkor. 
Erasmus+ studerande kommer också att få ett 
Erasmus+ avtal som du ska underteckna. 

Steg 9
Sök om boende på värdsuniversitet. 

Sök om ett VISA, om det behövs. 
Kolla ditt pass: är det i kraft 6 månader efter

att du kommer hem (gäller ej Europa).

Steg 10
Köp en reseförsäkring.

Step 11
Närvaroanmäl dej vis ÅA (fast du är på utbyte). 

Steg 12
ÅKA PÅ UTBYTE!!!
Du kommer att få 80% av stipendiet före du åka 
på utbyte. 
Fulltidsstudier = 30 ECTS / semester 
Minimi sp på utbyte= 20 ECTS / semester

Steg 13
Vid hemkomsten får du den sista 20% 

stipendiet då studierna är tillgodoräknade vis 
ÅA och du fyllt i feedbacken i SoleMove.

Frågor?
Läs mera detaljerade instruktioner på:

https://www.abo.fi/en/study/study-abroad/go-
on-exchange/

KONTAKTA OSS:
exchange@abo.fi
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