Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2018 inom
följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)
Ansökningsdatum VT2018 för HT2018
Erasmus (E), HT 2018

1 mars 2018

Linnaeus Palme (LP), HT 2018

1 mars 2018 (intresseanmälan)

MFS, C-uppsats, HT 2018

1 mars 2018

MFS, Magister-uppsats, HT 2018
Nordplus (N), HT 2018

1 mars 2018
1 mars 2018

Ansökningsdatum HT2018 för VT2019
Linnaeus Palme (LP), VT 2019

1 oktober 2018 (Intresseanmälan)

MFS, VT 2019

1 oktober 2018

MFS, Magister-uppsats, VT 2019

1 oktober 2018

MFS, Master-uppsats, VT 2019

1 oktober 2018

Erasmus (E), VT 2019

1 oktober 2018

Nordplus (N) , VT 2019

1 oktober 2018

Kontaktperson:
Johan Gärde
Institutionen för socialvetenskap

Internationell samordnare
Tel: 0766-365003
E-post: johan.garde@esh.se
Alla rubriker måste fyllas i:
Ansökan skickas till Johan Gärde på johan.garde@esh.se och i
Gärdes fack senast ovanstående datum.
Fullständigt namn

Födelsedatum

Bostadsadress

Telefon och E-postadress

Postgiro/Bankgiro/
Konto i bank

Institution

Årskurs

Sökt program

Värdland/Värduniversitet (om det finns)

Planerad längd på utlandsvistelsen

Fr.o.m.

T.o.m.

Information om Nordplus, Linnaeus Palme, MFS och Erasmus finns på:
http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/

1. Linnaeus-Palme
Vi har Linnaeus-Palme avtal med Loyola College of Social Sciences, Kerala i södra
Indien. Intresseanmälan gäller höstterminen 2018 och möjligheten att göra praktik
i Indien alternativt att läsa kurser där på avancerad (magister/master) nivå. Vår
samarbetspartner har kontakt med många lokala NGOs och sociala organisationer
av olika typer. För mer info om LP:
https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/mer-omprogrammet/
Följande frågor besvaras på ett separat papper
1. Kort beskrivning av dig själv och dina internationella erfarenheter
2. Vilken typ av kurs eller praktik vill du läsa i Indien (kan även omfatta
metodkurser för c- eller magister/masteruppsats.
3. Preliminär budget
4. Motivera varför du söker detta stipendium och på vilket sätt det kan
berika din utbildning och framtida yrkesval.
5. Vilka problem tror du kan dyka upp under utlandsvistelsen? Hur har du
förberett dig för att lösa dem
6. Ev. förkunskaper i ämnet och tidigare erfarenheter
7. Kommentera dina språkkunskaper (engelska/andra språk).
8. Tidigare utlandsvistelser/erfarenheter
9. Annan information/kommentarer
Jag är medveten om att
• Jag måste ha klarat av minst 60 hp vid utresan
• Jag har goda kunskaper i engelska/det språk som talas i landet
• Jag är svensk medborgare och/eller uppbär permanent uppehållstillstånd i
Sverige (i det senare fallet får inte studien genomföras i hemlandet)
• Jag förbinder mig att lämna in en skriftlig slutrapport, fullfölja mitt
uppsatsarbete samt delta i förberedelse- och uppföljningsträffar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Underskrift
Följande dokument skall lämnas in till kontaktpersonen vid institutionen
för socialt arbete:

•
•

En fullständigt ifylld ansökan inkl. projektbeskrivning
Curriculum Vitae (på engelska)

2. MFS,

C-uppsats- och Master/Magisteruppsats

Möjliga utvecklingsländer att resa till:
https://www.utbyten.se/globalassets/program/minor-field-studies/mojligasamarbetslander-mfs-2017.pdf
Följande frågor besvaras på ett separat papper
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kort beskrivning av dig själv och dina internationella erfarenheter
Projektbeskrivning med val av land, datum för fältarbete, syfte och
beskrivning av ämnet, metod, anknytningen till
utvecklingsfrågor/internationellt socialt arbete och till ämnet socialt
arbete (på engelska)
Preliminär budget
Motivera varför du söker detta stipendium och på vilket sätt det kan
berika din utbildning och framtida yrkesval.
Vilka problem tror du kan dyka upp under utlandsvistelsen? Hur har du
förberett dig för att lösa dem
Ev. förkunskaper i ämnet och tidigare erfarenheter
Kommentera dina språkkunskaper (engelska/andra språk).
Tidigare utlandsvistelser/erfarenheter
Annan information/kommentarer

Jag är medveten om att
• Jag måste ha klarat av minst 150 hp vid utresan.
• Jag har goda kunskaper i engelska/det språk som talas i landet.
• Jag är svensk medborgare och/eller uppbär permanent uppehållstillstånd i
Sverige (i det senare fallet får inte studien genomföras i hemlandet).
• Jag förbinder mig att lämna in en skriftlig slutrapport, fullfölja mitt
uppsatsarbete samt delta i förberedelse- och uppföljningsträffar vid
hemresan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Underskrift
Följande dokument skall lämnas in till kontaktpersonen vid institutionen
för socialt arbete:

•
•

En fullständigt ifylld ansökan inkl. projektbeskrivning
Curriculum Vitae (på engelska)

3. Erasmus
För mer info om Erasmus: https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitethogre-utbildning/mer-om-programmet/

(Följande frågor besvaras på ett separat papper)
1. Kort beskrivning av dig själv och dina erfarenheter före studiernas början
2. Beskrivning av vad du vill uppnå med dina studier
3. Vilka kurser/praktikmoment vill du byta ut?
4. Vilken skola söker du till i första och andra hand?
5. Vilka problem tror du dyker upp under utlandsvistelsen? Hur har du förberett
dig för att lösa dem?
6. På vilket sätt tror du att din utlandsvistelse och den kunskap du uppnår under
tiden utomlands kan vara av värde i ditt framtida yrkesutövande?
7. Språkkunskaper (engelska/andra språk)
8. Tidigare utlandsvistelser
9. Annan information/kommentarer
Jag är medveten om att
•
•
•

Jag måste ha klarat av minst 60 hp innan utresa
Jag har goda kunskaper i engelska/det språk som talas i landet
Jag förbinder mig att lämna in en skriftlig slutrapport samt delta i
förberedelse- och uppföljningsträffar vid hemresan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Underskrift
Följande dokument skall lämnas in till kontaktpersonen vid institutionen
för socialt arbete:
• En fullständigt ifylld ansökan (detta formulär)
• Curriculum Vitae (på engelska)

4. Nordplus
För mer info om programmet som handlar om mobilitet till de nordiska
länderna: http://www.nordplusonline.org/nor/Hvem-kan-soeke/NordplusHoegre-utbildning
Följande frågor besvaras på ett separat papper
• Kort beskrivning av dig själv och dina erfarenheter.
• Vad söker du blixtmobilitet (kort period upp till en vecka) eller byte av
del/hel kurs alt praktik?
• Motivera varför du söker Nordplus och på vilket sätt det kan berika din
utbildning och framtida yrkesval.
• Val av eventuellt ämnesval
• Vilka problem tror du kan dyka upp under kursen? Hur har du förberett
dig för att lösa dem.
• Ev. förkunskaper i ämnet och tidigare erfarenheter.
• Tidigare utlandsvistelser/erfarenheter.
• Annan information/kommentarer.
Jag är medveten om att
• Jag måste ha klarat av minst 60 hp vid utresan.
• Jag har goda kunskaper i engelska/det språk som talas i landet.
• Jag är svensk medborgare och/eller uppbär permanent uppehållstillstånd i
Sverige.
• Jag förbinder mig att lämna in en skriftlig slutrapport, samt delta i
förberedelse- och uppföljningsträffar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Underskrift
Följande dokument skall lämnas in till kontaktpersonen vid institutionen
för socialt arbete:
• En fullständigt ifylld ansökan
• Curriculum Vitae (CV)

