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Behörighet- och urvalsregler för ansökan till
universitetsövergripande utbytesplatser
Behörighet
•

Minst 15 högskolepoäng från Umeå universitet avklarade vid ansökan

•

Registrerad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället eller registrerat studieuppehåll
under det läsår när ansökan görs.

•

Minst 60 högskolepoäng från Umeå universitet ska vara avklarade för att studenten ska få
åka iväg på sitt utbyte.

•

Du ska ha dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket: Engelska: kunskaper
motsvarande treårig gymnasieskola med lägst betyg VG eller minst B enligt det nya
betygssystemet från gymnasiekurs A (eller lägst betyg G från gymnasiekurs B eller C enligt
det nya betygssystemet) eller annat genomgånget språktest. För övriga språk (franska och
spanska) gäller lägst betyg G eller C enligt det nya betygssystemet (gymnasiekurs B).

•

Utlandsstudierna ska vara planerade i samråd med din ämnesinstitution så att det är
möjligt för dig att få dem tillgodoräknade i din utbildning (ansökan ska också skrivas
under av din studie- eller programvägledare).

Urval:
Avklarade högskolepoäng vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 3 poäng)
Minst 120 högskolepoäng avklarade: 3
60-119 högskolepoäng avklarade: 2
15-59 högskolepoäng avklarade: 1
0-14 högskolepoäng avklarade: ej behörig till utbytesstudier via de centrala avtalen
Studietakt vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 3 poäng)
Studentens studietakt (antalet högskolepoäng som studenten registrerats på i förhållande till antalet faktiskt
avklarade högskolepoäng):
91-100 procent: 3 poäng
81-90 procent: 2 poäng
75-80 procent: 1 poäng
0-74 procent: ej behörig till utbytesstudier via de centrala avtalen
Kursval för alla valda universitet (max 1 poäng) – Sökande får 1 poäng för kursval vid valda universitet.
Väljer den sökande universitet utan att komplettera med kursval får den sökande 0 poäng.
Kursval för alla valda universitet: 1
Ej kursval för alla valda universitet: 0
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Buddy Programme (max 2 poäng)
Gruppledare i Buddy Programme: 2 poäng
Deltagande i Buddy Programme som buddy: 1 poäng
Ej deltagande i Buddy Programme: 0 poäng
Intyg om deltagande i buddy programme antingen som buddy eller gruppledare om man varit det (om man
är buddy eller gruppledare under den termin man ansöker om utbytesstudier behöver intyg inte skickas
med).
Obligatorisk bilaga
Kopia av gymnasiebetyg/motsvarande (ej utdrag från www.antagning.se) för att styrka
engelskkunskaper
Komplett inkommen ansökan (max 1 poäng)
Med en komplett ansökan avses att ansökan är underskriven av den sökande och av
studievägledare/internationell kontaktperson, att kopia av gymnasiebetyg finns med samt att buddy-intyg
bifogas om sådant åberopas i ansökan.
Komplett inkommen ansökan: 1 poäng
Ej komplett inkommen ansökan: 0 poäng
Max 10 poäng kan fås för ansökan.
Vad som händer om två eller fler studenter uppnår samma totalpoäng:
1. Man ser till urvalskriterierna i den ordning de står uppräknade: Man jämför först avklarade
högskolepoäng. Om poängen där är desamma går man över till studietakten. Om poängen där är
desamma går man över till kursvalet och så vidare.
2. Om två eller flera studenters totalpoäng är densamma efter genomgång av alla kriterier löses
rangordningen mellan dem genom lottning.
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