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Inledning 

På Institutionen för Socialvetenskap (ISV) på Marie Cederschiöld högskola finns 

det goda möjligheter för studenter att kunna resa ut och förlägga delar av sin 

utbildning i andra länder. Här utlyser vi 2022–2023 års stipendier och informerar 

om vilka förutsättningar som krävs för att kunna få stipendier och genomföra 

fältstudier. 

 

Hur kan man då ”internationalisera” sin socionomutbildning? Här kommer några 

exempel: 

 

Termin 4: Vi börjar erbjuda stipendier och möjligheter till utresa under ditt andra 

år på socionomutbildningen, from termin 4. I samband med delkursen SOC41 

brukar du kunna söka s.k. blixtstipendier för en kortare fältresa i Norden eller 

Europa. OBS! VT-2023 kommer vi istället organisera Global Sessions i Sverige, så 

därför blir det ingen utlysning. Mer information ges av delkursansvarig och 

Internationell samordnare i samband med kursstart. 

 

Termin 5: Du kan förlägga din praktik i Norden (Nordplus), Europa (Erasmus+) 

eller utvecklingsland (Erasmus+) med stipendier eller som freemover om du själv 

vill ordna praktikplats (i samråd med praktiksamordnare). Under 2023 kommer vi 

försöka erbjuda ett antal platser i Europa och övriga världen. 

 

Termin 6: Du kan samla in data till din C-uppsats i och utanför Europa genom 

Erasmus+ (metod- och vetenskapskurser genom Erasmus+) eller som freemover, 

om du själv har goda kontakter i fält (i samråd med internationella samordnare 

och handledare). 

 

Termin 7 och avancerad nivå (magister/master): Du kan skriva din 

magister/masteruppsats i och utanför Europa genom Erasmus+ (metod- och 

vetenskapskurser genom Erasmus+) eller byta ut kurser med lärosäten i Europa 

(Erasmus+) eller Norden (Nordplus) i samråd med internationella samordnare, 

kursansvarig lärare och studierektor. Du kan också åka ut som freemover i samråd 

med internationell samordnare och studierektor. 

 

Välkomna att söka, En hel värld väntar dig! 

 

Johan Gärde och Filip Wollter 

Internationella samordnare
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1. Minor Field Studies (utvecklingsländer) 

 

(Utvecklingsländer, se länk med lista på länder nedan.) 

 

För vem: OBS Enbart studenter som ska skriva C- eller 

magister/masteruppsatser under vårterminen 2023. UHR har dragit in MFS from 

ht-2023 och 2024 pga. nedskärningar i Sidas budget. 

Socionomutbildningen utlyser MFS-stipendier och inbjuder studenter med ett 

fokus på internationella utvecklingsfrågor att söka.  

 

Syfte: Uppsatsarbete i utvecklingsland. Detta är ett resestipendium som är ett 

bidrag till genomförandet av en fältstudie i ett utvecklingsland. För mer info om 

MFS från Universitets- och högskolerådet, se följande länk  

 

https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-

mfs/#;h20 

 

Den studerande ges möjlighet att under minst 8 veckor i fält studera frågor som är 

relaterade till den globala utvecklingsprocessen, dvs. belysa aspekter inom 

uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, 

politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.  

 

Stipendiet är fastställt till 27 000 kr per student och är ett bidrag som inte är avsett 

att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med 

t.ex. studiemedel. Stipendiet får inte delas av flera studenter. Var och en av 

studenterna skall ha 27 000 kr i stipendium. Uppsatsen måste skrivas på engelska.   

 

Ansökningsdatum:  

 

För C-uppsats- och magister/master stipendier: 

  

31 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/#;h20
https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/#;h20
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2. Erasmus+-medel (Hela världen) 

För utbyte av kurser, praktik och kortare kurser (blended mobility, separata 

utlysningar):  

• Norden: Oslo, Helsingfors, Odense (Danmark);  

• Europa: München, Glasgow, Aten, Padua (Italien) och San Sebastian, 

Spanien eller; 

• Hela världen: Valfritt land i världen för praktik i samråd med internationella 

samordnare.  

 

Syftet med programmet är att höja kvaliteten och stärka den europeiska 

dimensionen inom högre utbildning, samt bidra till en större öppenhet mellan 

utbildningar i olika europeiska länder och med partnerländer utanför EU. Genom 

Erasmus+ kan du som är student läsa 2–12 månader vid ett annat europeiskt 

lärosäte (minimum 3 månader för studier) och göra praktik/VFU (minimum 2 

månader). Som Erasmus+-student studerar du på samma villkor som de inhemska 

studenterna och får tillgodoräkna dig studierna när du kommer hem. 

 

För vem och vad: 

a) Utbyten kurser, termin 5 och 7: För exempelvis datainsamling c-uppsats 

eller byta ut en delkurs termin 7. 

 

b) Utbyten praktik/VFU Erasmus+ ger dig som exempelvis vill göra din 

praktik utomlands möjlighet. Du kan även söka för kortare utbyten som vi 

lyser ut fortlöpande som blended mobility. Din praktik kan göras i något av 

de länder där vi har avtal (se ovan) som ingår i Erasmusprogrammet eller 

med ett learning agreement kan man också själv vara med och finna en 

praktikplats, utifrån sina intresseområden. Praktikplatsen kan alltså ordnas 

av lärosätet (avtalsplatser för studier och/eller praktik eller av dig själv 

som student (praktik).  

 

c) Kortare utbyten genom blended mobility (separata utlysningar, exempelvis 

termin 4). 

 

Som Erasmus+-studerande får man ett stipendium baserat på det antal månader 

utbytet varar. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med 

utlandsvistelsen. Stipendiets storlek varierar, men är i genomsnitt ca 400-500 Euro 

per månad för utbytesstudier och ca 600 Euro per månad för praktik beroende på 

hur stor tilldelningen är från Universitets- och högskolerådet. Funktionshindrade 

studenter kan ansöka om extra stöd. 

 

För att kunde delta i utbyten, måste du ha minst ett års genomförda och godkända 

studier vid MCHS – Institutionen för socialvetenskap eller de kriterier som råder 

för VFU på ISV, med minimum antal hp. Det krävs vidare goda kunskaper i 
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engelska språket i tal och skrift och/eller goda kunskaper i det språk som talas i 

det land man åker till.  Före avresa måste också ett Learning Agreement upprättas 

mellan studenten, högskolan och värdlärosätet.  

 

Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola har avtal med 

VID i Oslo/Norge; University of Applied Sciences i München; Universidad de 

País Vasco i San Sebastian (Spanien); Glasgow Caledonian University i Skottland; 

(nya regler efter Brexit); UCL University College Odense (Danmark) och Padua 

universitet (Italien). Vi kan också bl a förmedla stipendier till Grekland, Italien, 

Finland och Spanien genom våra samarbeten där. Det finns också möjligheter att 

göra praktik genom Erasmus med andra organisationer och NGO:s i Europa och 

övriga världen, bl a Latinamerika, Asien och Afrika. Utbyte ska planeras i samråd 

med internationell koordinator.  

 

Mer info: https://www.studera.nu/studera-

utomlands/utbytesprogram/erasmus/fragor-och-svar1/#;h20;h21;h22;h23;h24 

 

 

Ansökningsdatum: 

 

31 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/erasmus/fragor-och-svar1/#;h20;h21;h22;h23;h24
https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/erasmus/fragor-och-svar1/#;h20;h21;h22;h23;h24
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3. Nordplus mobilitet för de nordiska länderna 

(Oslo, Odense eller Helsingfors) 

 

För 2022–23 gäller separata utlysningar för Nordplus, även i samarbete med 

andra utbildningsinstitutioner på vår högskola. 

 

För vem: Du kan söka kortare stipendier, från termin fyra för att göra fältstudier i 

ett annat nordiskt land, praktiktermin 5 och fältstudier för C-uppsats, termin 6. 

Magister/masterstudenter kan också söka stipendier för kortare fältresor och 

utbyten med Norden. Vi gör separata utlysningar, men du kan här skicka in 

intresseanmälan om du är skulle vilja delta i våra nordiska nätverk. 

 

Nordplus ramprogram är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram för 

samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Nordplus ska bidra till att 

stärka gemenskapen och den nordisk-baltiska identiteten med utgångspunkt i 

ländernas historiska, kulturella och demokratiska samhörighet. Genom Nordplus 

stöds rörlighet, utbyten och nätverk mellan de fem nordiska länderna, de 

självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna 

Estland, Lettland och Litauen. Nordplus Högre utbildning bygger på 

nätverkssamarbete, med exempelvis student- och lärarutbyte.  

 

Marie Cederschiöld högskola deltar i Nordplusnätverk Sköndal tillsammans med 

tre partners, VID i Oslo (Norge), UCL University College i Odense (Danmark) 

och Svenska Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors (Finland). Vi har 

också avtal med andra Nordplusnätverk tillsammans med diakoner och 

sjuksköterskor, bl a Nordkvist och Norddiakoni. Studenter vid dessa institutioner 

kan delta i mobilitetsprogrammet genom längre och kortare utbyten. 

 

De vanligaste kurserna för utbyte är termin 4 (blixtstipendier), praktik på termin 5 

och fältförlagda studier på termin 6.  

 

Utbyte ska planeras i samråd med internationell koordinator.  

 

Mer info: https://www.utbyten.se/program/nordplus-hogre-utbildning/ 

 

 

 

 

Ansökningsdatum genom separata utlysningar.  

 

 

https://www.utbyten.se/program/nordplus-hogre-utbildning/
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Följande dokument skall lämnas in till kontaktpersonen vid institutionen 

för socialt arbete:  

• En fullständigt ifylld ansökan  

• Curriculum Vitae (CV) 

 

Ansökningsdatum 31 oktober 

 

Urval och beslutsprocess 

Efter att din ansökan kommit in kallas du för ett samtal med den internationella 

samordnaren om ditt val och prioriteringar. Om du vill gå vidare med din ansökan 

kallas du sedan till en personlig intervju. Ansökan och intervjun ligger sedan som 

underlag för tilldelning av de stipendier som finns tillgängliga. Beslut fattas av en 

stipendiekommitté som består av prefekt och internationell samordnare på 

Institutionen för socialvetenskap. Beslut för utresa vårterminen 2023 fattas senast 

två månader efter utlysning. 

 

För- och efterarbete 

Det förväntas att studenter som får stipendier till internationellt utbyte eller 
uppsatsarbete både tar del i de förberedelser skolan anordnar, exempelvis genom 
att vara studentvärd i samband med internationella konferenser, att ta emot 
utländska gäststudenter/lärare och efterarbete i form av reserapport, fullförande 
av kurser/uppsatsarbete och deltagande i internationellt forum, seminarier 
och/eller Global Sessions i maj, vt-2023. C- och magister/masteruppsatser ska 
också presenteras på internationellt forum på vår- eller höstterminen 2023 efter 
hemkomsten. Studenterna hjälper också gäststudenter på Marie Cederschiöld 
högskola som faddrar, vilket också stärker våra nätverk och kontakter och bidrar 
till ett aktivare internationaliseringsarbete på hemmaplan. De studenter som måste 
avbryta sitt utbyte/c-uppsatsarbete på grund av sjukdom eller liknande, ombes 
kontakta internationell koordinator. De kan bli återbetalningsskyldiga för delar av 
stipendierna. I vissa fall (som exempelvis MFS) måste uppsatsen skrivas på 
engelska eller det språk som talas det landet där fältstudierna ska bedrivas. 
 
 

Ansökan och kontaktinformation: 

Fyll i ansökansformulär och bifoga personlig text (se mallar för de olika 
stipendierna). Frågor och information kan skickas till internationella samordnaren 
på Institutionen för socialvetenskap,  filip.wollter@mchs.se. Pappersversion av 
ansökan ska läggas i Johan Gärdes fack senast 31 oktober 2022 för LP, Erasmus, 
Nordplus, MFS och skicka även elektroniskt till (det räcker att 
pappersversionen är påskriven). 
 
Ansökan till: johan.garde@mchs.se  

mailto:filip.wollter@mchs.se
mailto:johan.garde@mchs.se

