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Vad är ISEP?
• International Student Exchange Programs 

• ISEP är ett utbytesnätverk med circa 300 universitet i över 50 länder

• Man ansöka att åka på utbyte via ISEP nätverk

• Man sätter 4 -10 universitet i ISEP ansökan och man får besked om 
vart man får åka från ISEP senast i maj eller oktober.

• Utbytesplatserna i ISEP fördelas av ISEP själv så det finns internationell 
konkurrens

• ÅA nominera circa 10 studenter till ett utbyte med ISEP, inte till ett 
visst universitet
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Hur funkar det?
• Universitet inom ISEP nätverk är klassade enligt chans att få plats (chance of placement) 

– Excellent (lätt att få plats)
– Very good

– Good
– Fair
– Limited
– Very limited
– Most competative (jättesvårt att få plats)

• Välj 4 -10 universitet från varje kategori av universitet. 

– Välja ett/några universitet från varje kategori och endast ett ”most competative” 
alternativ och det ska vara först.
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Vilket universitet?
• Bestäm:

– Vart du vill åka via ISEP – vilket land/världsdelen?

– När du vill åka?

– Vilket språk du vill studera på?

• Sök för universitet inom ISEP som passar dig via ISEP sök funktion

• Söka kurser som de erbjuder via länkarna (se till att de erbjuda kurser inom ditt 
ämne)

• I sökstadiet av ansökan ska du endast lista vilka ämnesområden per universitet du 
är intresserad av att studera; först när du blir placerad ska du lista enskilda kurser. 

• Se vilka universitet du kan läsa ditt ämne på via isepstudyabroad.org
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Om du klickar i 
”Accept ALE” så 
får du fram 
universitet som 
godkänner CSK:s 
intygande. 
(Annars 
accepterar de 
bara ett 
språktest)

OBS: Välj ISEP 
Exchange.
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Kostar det?
Ja det kostar.

- 2800 euro

- plus circa 400 dollar för ansökningen 
(kring 100 dollar när man lämnar in ISEP 
ansökan och 375 dollar acceptance
fee.  

- obligatorisk försäkring från ISEP (ca 400 
dollar för en termin)

- ev språktest (200 euro)

- visum, studiematerial och andra 
personliga utgifter.

MEN?

- Du betalar inget för varken mat eller 
boende när du är på utbyte.  
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Ansökan i SoleMove
• Om du ansöka om att åka på utbyte via ISEP, det ska vara ditt första val i din 

SoleMove ansökan.
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ISEP? JA!

Skapa ett konto på 
isepstudyabroad.com, kolla på alternativ 
och lägg dem som favoriter. Om du väljer 
att söka, kan du överföra favoriterna till 
din ansökan. När du skapar ansökan, så 
går vi in och ger dej tillstånd att börja 
ansökan. 

Stöd och 

hjälp?
Katie Fagerström (katie.fagerstrom@abo.fi
(oberoende ort). 

Kontakta oss i god tid, gärna senast i 
december, så hjälper vi dej!
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https://www.youtube.com/watch?v=JNuv5wiI4tY&t=11s

