
Härmed utlyses platser för en termin eller två terminer för 

 

Utbytesstudier vid Université Lumière Lyon 2, Université de Pau 

samt Université Paris Nanterre  

Läsåret 2018/2019 

Vem kan söka? 

För att söka krävs att du: 

• vid ansökningstillfället bedriver heltidsstudier vid Uppsala universitet samt har för avsikt att 

ta ut examen vid Uppsala universitet. 

• vid avresetillfället har klarat av minst 60 poäng vid Uppsala universitet. 

• uppvisar goda kunskaper i franska (60 poäng i franska eller motsvarande kunskaper). 

Om dessa krav inte uppfylls kan din nominering dras tillbaka. 

Hur söker man? 

Nedan finns en checklista på dokument som ska vara med i ansökan. Komplett ansökan med 

samtliga bilagor ska ha inkommit senast måndagen den 9 april. 

Ansökan skickas eller lämnas i postfack på Institutionen för moderna språk (i hus 16, våning 

3) till ämnessamordnare för franska vid Institutionen för moderna språk, Maria Svensson: 

 

Maria Svensson 

Institutionen för moderna språk 

Box 636 

751 26 Uppsala 

Maria.Svensson@moderna.uu.se 

Ansökan ska innehålla följande: 

• En ansökan där du anger namn, kontaktuppgifter (personnummer, postadress, mailadress, 

telefonnummer), presenterar dig själv och anger universitetsurval, dvs. vilket universitet du 

söker till och för vilken termin. 

• En så kallad Academic Purpose Statement (akademiskt motiveringsbrev), omfattande 300-

600 ord på franska, där du bör svara på följande tre frågor:  

 Varför just du?  

 Varför just dit?  

 På vilket sätt bidrar detta utbyte till din framtid?  

• Bilaga med preliminärt kursförslag. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, 

vid ankomsten till utbytesuniversitetet. Det är en god idé att diskutera kursförslaget med en 

studievägledare/ämnessamordnare vid din institution eller ditt program, så att du vet vad som 

krävs för att du ska kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier.  
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• Registreringsintyg som visar registrering av pågående studier under innevarande termin. 

• Betygsutdrag från samtliga högskolestudier. 

• Eventuella resultat från relevanta språktest. 

• Gymnasiebetyg  

• Intyg på engagemang i studentförening, ideell förening, fadders- eller mentorsverksamhet 

eller liknande. 

Observera att Université Paris Nanterre kräver TCF- eller DELF-diplom för nivå B1 enligt den 

Europeiska referensramen för språk.  

Efter sista ansökningsdag kommer du att få en bekräftelse på att din ansökan har kommit in. 

Om du blir uttagen till en plats vid ett av utbytesuniversiteten kommer du därefter att få fylla i 

nya ansökningshandlingar för det universitet där du erbjudits plats. Besked om slutlig 

antagning ges av respektive utbytesuniversitet. Ansökan om finansiering av utbytet, med 

studiemedel från CSN och/eller Erasmusstipendium sker på särskild blankett efter att du har 

fått en utbytesplats. Mer information om detta hittar du på Internationella kansliets hemsida. 

Hur görs urvalet? 

Vid urvalet sker en samlad bedömning av följande urvalskriterier: 

• Din motivering av utbytesstudierna, dvs. din Academic Purpose Statement. Det är viktigt att 

du motiverar ditt utbyte utifrån dina mål och framtidsplaner. 

• Dina studieresultat. Betyg och studietakt. 

• Dina kunskaper och din färdighet i franska språket. 

• Övrigt: Här bedöms din förmåga att vara en god representant för Uppsala universitet samt 

din förmåga att bedriva utbytesstudier. 

• Att din ansökan är fullständig, med samtliga bilagor. 

Mer information: 

http://www.uu.se/student/utlandsstudier/  

http://www.univ-lyon2.fr/international/www4-venir-en-programme-d-echange-

530338.kjsp?RH=WWW402  

http://ri.univ-pau.fr/fr/venir-a-l-universite/mobilite-sur-programme/erasmus.html 

http://international.parisnanterre.fr/etudiant-e-s/venir-etudier-a-paris-nanterre-incoming-students-

/europe/procedure-de-candidature-incoming-erasmus-europe-630376.kjsp?RH=1430205150832   
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Frågor om utbytet och ansökan besvaras av: 

Maria.Svensson@moderna.uu.se , rum 16-3023 

mailto:Maria.Svensson@moderna.uu.se

