
Utbytesmöjligheter vid
Psykologiska institutionen

Titta gärna in på:
https://www.psychology.su.se/utbildning/utbytesstudier  
eller mejla exchange@psychology.su.se

Erasmusavtal på Psykologiska institutionen  (åker du
på ett Erasmusavtal ingår det också ett stipendium)
Utbyte ht 2019 - lämna in din ansökan senast 15/3
 

Informationsmöte om höstens utlandsstudier torsdagen den
14 februari kl. 14 i sal U17

 

Belgien
KU Leuven
Kurser på engelska och nederländska, avancerad nivå och
forskarnivå.
 

Danmark
Aarhus Universitet
Kurser på engelska och danska, grund- och avancerad nivå.
          Det finns även sommarkurser
 

Finland
Åbo Akademi
Kurser på kandidat- och masternivå på svenska och engelska.
 

Italien
Sapienza universita di roma
Kurser på italienska, avancerad nivå och forskarnivå
 

Litauen
Vilinius University
Kurser på engelska, forskarnivå
 

Nederländerna
Radboud University
Kurser på engelska, grund- och avancerad nivå

Portugal
Universidade de Aveiro
Kurser på portugisiska och engelska, avancerad nivå
 
Behörighet för utbytesstudier via Erasmus+
• Vara registrerad och aktiv som student vid Psykologiska

institutionen vid Stockholms universitet med avsikt att ta
ut en examen vid Stockholms universitet.

• Inte tidigare ha varit på utbyte via Erasmus på samma
studienivå i mer än sex månader.

• Studera 3-12 månaders heltidsstudier vid värduniversitetet.
• Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier inom din

utbildning vid Stockholms universitet.
• Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande

minst 60 hp, varav minst 30 hp i psykologi.

Spanien

Universitat de Valencia
Kurser på spanska och engelska, grundnivå, avanderad nivå
och forskarnivå. Kurser inom Human Resources och Work,
Organizational and Personnel Psychology.
 

Universidad de Ma Complutense de Madrid
Kurser på spanska och engelska, kurser på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå.
 

Tyskland
International Psychoanalytical University Berlin
Kurser på tyska, avancerad nivå
 

University of Trier
Kurser på tyska och engelska, grund- och avancerad nivå
 

Humboldt University Berlin
Kurser på tyska, grund- och avancerad nivå
 

University of Bonn
Kurser på tyska, grund- och avancerad nivå
 
 

Studerar du på annan institution, är du intresserad av andra
möjligheter än utbytesstudier som praktik/datainsamling
eller vill du till ett annat land? Prata med den internationella
koordinatorn eller studievägledaren på din institution eller
kontakta Studentavdelningen för fler möjligheter: 
https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands


