SÄRSKILD INFORMATION TILL STUDENTER OM UTBYTESMÖJLIGHETER MED
UWI UNIVERSITY OF WEST INDIES (MONA CAMPUS, JAMAICA)
Studieplatser som annonseras av Institutionen för globala studier (SGS) och
som placeras vid University of West Indies (UWI) är för närvarande kopplade
till ett Linneaus-Palme utbytesprogram. Linnaeus-Palme (LP) är ett
Sidafinansierat utbytesprogram som syftar till att stärka svenska universitets
och högskolors samarbete med lärosäten i utvecklingsländer och att stimulera
samarbeten baserade på ömsesidig nytta mellan lärosätena. Den
bakomliggande idén är att ömsesidigt samarbete mellan högskolor och
institutioner berikar de berörda länderna och utgör grunden för bredare
partnerskap mellan dem.
LP-programmet ger dig som student möjlighet att studera i ett utvecklingsland
under en period av din utbildning. Utbytet omfattar två delar:
ü Linné-stipendier för svenska deltagare som läser en termin utomlands,
eftersom det var vetenskapsmannen Carl von Linnés uppgift att skicka
sina lärlingar ut i världen för att samla information; och
ü Palme-stipendier för utländska deltagare som läser en termin i Sverige,
eftersom premiärminister Olof Palme var djupt engagerad i
utvecklingsländernas villkor och möjligheter till utveckling.

Vad innebär Linnaeus-Palme för dig som student?
Ett utbyte inom Linnaeus-Palme ger dig en meriterande utbildning
med internationell erfarenhet. Det breddar din kompetens genom tillgång till
andra kunskaper, erfarenheter, traditioner och sätt att lösa problem. Du får
möta lärare och studenter inom samma ämnesområde, men med en helt
annan kulturell bakgrund och akademisk tradition. Det ger dig också möjlighet
att dela med dig av dina egna kunskaper och knyta kontakter. Med andra ord,
ett ömsesidigt utbyte.
Utbytet är en del av din akademiska utbildning och studierna utomlands ska
därför tillgodoräknas efter att du kommit tillbaka till Sverige. Det går endast att
bli tilldelad en utbytesplats under samma ansökningsperiod.
Tiden för utlandsvistelsen är högst 20 veckor (en termin). Blir du tilldelad en
studieplats för studier vid UWI får du också ett LP-stipendium som baseras på
utbytesperiodens längd. Du kan bara erhålla LP-stipendiet en gång.
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Vad krävs för att söka?
För att kunna ansöka om att delta i utbytet inom Linnaeus-Palme ska du
•
•
•

vara aktiv student vid Göteborgs universitet vid ansökningsdatum;
ha minst ett års högskolestudier (60 hp) bakom dig före avresa;
vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige
(studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha
varit folkbokförda i Sverige i minst ett år före avresan).

Hur söker man?
Du ansöker via vårt webbformulär. Linnaeus-Palme har samma
ansökningsomgång som andra studieplatser som institutionen annonserar.
Sista ansökningsdatum för kommande ansökningsomgång annonseras på
www.globalstudies.gu.se/studerautomlands

Urvalskriterier
Om urval behöver göras till institutionens utbytesplatser gäller
följande kriterier för rangordning:
Ø Antal poäng i avslutade kurser på GU (vid ansökningsdatum)
Ø Motivationsbrev på engelska (en A4-sida). Det är en fördel om du
kan motivera hur dina utbytesstudier är relevanta för din utbildning
på GU, samt hur de inkluderas i din examen. Ansöker du om en
studieplats för att skriva din masteruppsats i mänskliga rättigheter
bör du också nämna preliminär titel eller konkret ämne av din
framtida uppsats.
Ø Andra faktorer av relevans för studierna, exempelvis språkkunskaper
utöver miniminivå. Observera att språkkunskaper som uppfyller
behörighetskraven är ett måste för att kunna tilldelas en plats, även
om övriga villkor är uppfyllda.
Studenter som vid ansökningstillfället läser vid Institutionen för globala studier
prioriteras högst, och därefter andra studenter på Samhällsvetenskapliga
fakulteten (Samfak).
Studenter som tidigare har varit på utbyte inom samma utbildningsnivå
nedprioriteras.
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Läs mer om urval, antagning och praktiska detaljer här:
http://globalstudies.gu.se/utbildning/studera_utomlands/Urval

Vad kan man läsa vid UWI?
LP-stipendiater från Göteborgs universitet skall kunna läsa en
termin (30 hp) i ett av dessa ämnen: socialantropologi (kandidatnivå),
internationella relationer (kandidatnivå) eller mänskliga rättigheter
(examensarbete, uppsatsskrivande på masternivå).
Du bör kontakta institutionens studievägledare för rådgivning om vilket ämne
passar bäst in eller/och kan tillgodoräknas som en del av din utbildning.

Stipendiebelopp
Stipendiebeloppet bestäms av SIDA och kan variera från läsår till läsår. För
2017-2018 är stipendiebeloppet för en termins utbyte vid UWI Jamaica (20
veckor) max 26 800 kronor. Vid kortare utbytesperioder reduceras beloppet
och stipendiaten kan bli återbetalningsskyldig.
Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan
kan behöva kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN eller andra
stipendier.
Observera att Institutionen for globala studier (SGS) gör en årlig ansökan för
finansiering av dessa utbyten och att besked för det kommande läsårets
utbyten vanligtvis inte ges förrän i april-maj läsåret innan. För läsåret 2017–18
har vår LP-ansökan beviljats. Även för de utbyten där SGS’ ansökan fått avslag
erbjuds nominerade LP-studenter en studieplats för studier vid UWI, dock utan
LP-stipendium.

Praktiska tips!
ü Bekanta dig med partnerinstitutionen Department of Sociology, Social
Work and Psychology på https://www.mona.uwi.edu/spsw/index.php
samt med Faculty of Social Sciences https://www.mona.uwi.edu/socsci/
innan du fyller i din online-ansökan.
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ü Var personlig men formell och koncis när du skriver ditt motivationsbrev
(max en A4-sida). Beskriv dig själv som individ och som student. Berätta
varför just utbytesstudier i Jamaica är viktiga för din utbildning och ditt
potentiella yrkesutövande efter examen. Nämn gärna tidigare studier
eller arbetserfarenheter utomlands.
ü Ansöker du om flera studieplatser vid samma ansökningstillfälle, ange
dina prioriteringar i rätt ordning efter dina önskemål. Detta är viktigt om du har valt en LP-plats i första hand men inte blivit tilldelad det
alternativet, så har du möjlighet att bli erbjuden nästa tillgängliga
alternativ på din prioriteringslista.
ü Söker du fler utbytesplatser i samma ansökan, bifoga flera olika
motivationsbrev där du styrker dina specifika intressen för olika
universitet/länder.
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