BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING
EBC, Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA
Sista ansökningsdag: 15 mars 2018

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI
HT 18 / VT 19
Behörighet
Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav:
 Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr o m år 4 med godkända
biologipoäng från de tre första åren
 Kandidatprogrammet i biologi med godkända kurser om minst 75p biologi, därav
minst 60p inom basblocket
 Masterprogram i biologi/tillämpad bioteknik/bioinformatik som vid
ansökningstillfället har fullgjort 30 hp, samt vid avresan fullgjort 60 hp. ( Student
med kandidat från Uppsala universitet kan söka redan år 1 på en master.)
Masterstudenter som fullgjort sin kandidat vid Uppsala universitet äger företräde till
utbytesstudier.
 Lärarprogrammet med godkända biologikurser motsvarande basblocket i biologi
på Naturvetarprogrammet/Kandidatprogrammet i biologi.
 Annan student vid Uppsala universitet med motsvarande kunskaper från fristående
kurser kan antas i mån av plats
Ansökan
Ansökan till kommande läsårs utbytesstudier sker på särskild blankett och lämnas in till
IBG senast den 15 mars. Till ansökan ska bifogas aktuellt registerutdrag, ”passfoto”
och en kort (cirka 500 ord) uppsats på engelska där Du berättar om Dig själv och
motiverar varför Du vill läsa utomlands.
Det totala antalet utbytesplatser fördelas i enlighet med antalet sökande i de olika
kvotgrupperna (utbildningsprogrammen, se Behörighet sidan 3). Om antalet studenter
som väljer att studera inom något av biologins utbytesprogram är större än det antal
studenter som kan beredas plats sker urval enligt nedanstående principer baserade på
poäng och genom intervju. Märk att intervjun kan innebära avsteg från
poängprinciperna.
A) Företräde ges för den som tenterat flest poäng med godkänt resultat i biologi (upp
till programmens maxpoäng). Vid lika poäng ges företräde för den som i biologi
presterat flest antal kurspoäng med betyget Väl Godkänd / högst betyg.
B) Om de sökande ändå inte kan åtskiljas ges företräde för den som tenterat flest poäng
totalt inom utbildningsprogrammet. Vid lika poäng ges företräde för den som presterat
flest antal kurspoäng med betyget Väl Godkänd / högst betyg.
Mer information
Mer information om utbytesstudierna kan fås från:
IBGs koordinator för utlandsstudier: Eva Damm
Besöksadress: EBC, "kärnhuset" det vita, nybyggda huset vid Norbyvägen 14
Postadress: IBG/EBC
Norbyvägen 14
752 36 UPPSALA
Fax: 018-471 46 89
E-mail: Eva.Damm@ibg.uu.se
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ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI LÄSÅRET 2018/2019
1. Personuppgifter
Personnummer (år mån dag - nr)

Efternamn, tilltalsnamn och initialer för övriga förnamn

e-postadress

Hemorstadress (utdelningsadress, postnr och ortnamn)

Telefon (även riktnr) hemort

Studieortsadress (utdelningsadress, postnr och ortnamn)

Telefon (även riktnr) studieort

Medborgarskap om ej svenskt

2. Grupptillhörighet
Studerar på

Kandidatprogram i biologi
Masterprogram i biologi/tillämpad bioteknik
Masterprogram i Bioinformatik/Molekylär bioteknik
Lärarprogrammet

Inriktning: .........................................

Civilingenjörsprogram Mol biotek
Annat program

Ange vilket: ...............................

Fristående kurser
3. Sökt utbyte, förstahandsalternativ ………………………………………………………………………………….
4. Ansökan avser

Hösten 2018
Våren 2019

Om Du söker till våren 2019, ange de kurser du planerar att läsa under höstterminen 2018:
Ämne
Kursnamn

Poäng

5. Annan relevant utbildning eller yrkeserfarenhet (styrkes med kopior/intyg):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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5. Om ansökan avser mer än ett alternativ, prioritera med siffror i vänstra kantens rutor.
Prioritering
Belgien, Leuven

Schweiz, Bern

Belgien, Namur

Schweiz, ETH Zürich

Frankrike, Angers

Skottland, Edinburgh

Frankrike, ENS Lyon

Spanien, Granada

Frankrike, Grenoble

Spanien, León

Grekland, Kreta

Tjeckien Prag

Holland, Vrije U, Amsterdam

Tyskland, Bielefeld

Holland, Leiden

Tyskland, Bonn

Holland, Wageningen

Tyskland, Freiburg

Italien, Trieste

Tyskland, Hamburg

Lettland, Riga

Tyskland, Heidelberg

Portugal, Univ do Porto

Tyskland, Tübingen

Österrike, Wien

6. Sökandes underskrift

...............................................................................................................................…………………......
Ort
Datum
Namnteckning

Bifoga: Registerutdrag från universitet/högskola (UU och ev. övriga orter)
Uppsats på engelska enligt anvisningarna
Övriga intyg som vill åberopas
”Passfoto”

