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Ansökningsinstruktioner för utresande utbytesstudenter 

Ansökningsomgång: 25 maj – 15 juni 2021 
• Europa (Erasmus+) och övriga världen (bilaterala avtal) för vårterminen 22. 

• SH kan erbjuda utbytesstudier vårterminen 22, under förutsättning att det 
mottagande universitetet tar emot studenter och att UD:s reseavrådan hävs för 
aktuellt land. 

Steg 1. Fyll i ansökan 
LÄNK TILL ANSÖKAN 

När du är klar, klicka på ”Send Application” 

Steg 2. Registrera dig i Mobility Online 
Efter du skickar in ansökan kommer du få ett mejl till den mejladress du angivit i din 
ansökan. Kontrollera skräppost om du inte får det. Skapa ett användarnamn och lösenord 
som du själv väljer.  

 

www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=HUDDING01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=OUT&sprache=en
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Steg 3.  Adressuppgifter 

Fyll i adressuppgifter / ”Complete personal data” 

 

Steg 4. Ladda upp bilagor 

 

• Motiveringsbrev (obligatoriskt)  

Cirka 300–500 ord på engelska.  

Introducera dig själv och presentera dina mål med att åka utomlands. Vilka aspekter från 

din bakgrund (t.ex. kurser, jobberfarenhet, resor, interkulturella möten) har förberett dig 

för att bo utomlands? Fokusera på eventuella interkulturella möten som du har varit med 

om, vad du har lärt dig av dessa och hur de kan vara till hjälp för dina framtida studier 

utomlands. 

• Ev. intyg för studentaktiviteter som ger extrapoäng 

Steg 5. Slutför ansökan 
Klicka på ”Mark application as complete” – “Edit” – “I hereby confirm the completion of my 
documents” – “Update” 

Steg 6.  Besked   
Efter sista ansökningsdagen tar det cirka två veckor för oss att behandla din ansökan. 
När ansökningsprocessen är klar återkommer vi via mejl med besked till alla som sökt. 

• Kom ihåg att bevaka din meljkorg inklusive skräpposten. 

• Sent inkommen ansökan accepteras ej. 

• Kontakta exchange@sh.se om du har några frågor. 
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