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Lista på avtal där det finns restplatser 

Nedan följer en lista på avtal där det går att söka restplatser för terminenVT2020. Avtalen är 

fördelade på institution. Som registrerad student vid institutionen har du förtur till dessa avtal.  

Bokstäverna och ämnet inom parentesen visar på vilka nivåer man kan söka avtalet och för vilket 

ämnesstudier som avtalet gäller. Där ämnet humaniora är angivet så har du ett större urval än vid 

exempelvis teaterstudier, eftersom du kan läsa kurser som faller under begreppet humaniora på 

mottagaruniversitet. 

G = Grundnivå, Kandidat 

A = Avanceradnivå, magister/master 

F = Forskarnivå, doktorand 

 

 

Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns platser kvar på följande avtal: 

 Brno, Tjeckien - Masaryk University (G, A, F Kulturstudier) 

 Hamburg, Tyskland - HafenCity University (G, A, F Kulturstudier) 

 Bochum, Tyskland - Ruhr-Universitet Bochum (G, Journalism och information) 

 Nijmegen, Nederländerna - Radboud University (G, A, humaniora) 

 Göttingen, Tyskland - Georg-August Universität (endast avancerad nivå) (Humaniora) 

 

 

Vid Institutionen för Litteraturvetenskap, idéhistoria och religion finns platser kvar 
på följande avtal: 

 Göttingen, Tyskland - Georg-August Universität (endast avancerad nivå) (Humaniora) 
 

 Linnaeus-Palme programmet vid Stellenbosch University i Sydafrika. Vi erbjuder en plats för 

vårterminen 2020. Avtalet är i första hand avsett för studenter på avancerad nivå inom ämnet 

teologi. Urval görs av institutionen för litteratur, idéhistoria och religion genom en 

sammanvägning av uppnådda högskolepoäng och bifogat motivationsbrev. 

 

Vid Institutionen för Historiska studier finns platser kvar på följande avtal: 

 Augsburg, Tyskland - Universität Augsburg (G, historia och arkeologi) 

 Berlin, Tyskland - Freie universität (G, A, arkeologi) 

 Freiburg, Tyskland - Albert-Ludwigs Universität (G, A, 

Historia) 

 Gdansk, Polen - University of Gdansk (G, A, Arkeologi) 

 Kiel, Tyskland - Christian-Albrechts Universität (G, Historia och arkeologi) 
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http://cic.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/incoming-student-exchange/erasmus-inc
https://www.hcu-hamburg.de/en/io/incoming/
http://www.international.rub.de/gaststudis/programme/erasmus/index.html.en
http://www.ru.nl/english/education/exchange-phd-other/exchange-students/
http://www.uni-goettingen.de/en/48649.html
http://www.uni-goettingen.de/en/48649.html
http://www.sun.ac.za/english
http://www.aaa.uni-augsburg.de/en/incoming/exchange/
http://www.international.fu-berlin.de/exchange/incoming/index.html
http://www.studium.uni-freiburg.de/studienbewerbung-en/austausch-en/copy_of_erasmus-en/erasmus-ueberblick-en
http://en.ug.edu.pl/incoming_students/erasmus
http://www.international.uni-kiel.de/en/application-admission/application-admission/erasmus-incoming


 Lorraine, Frankrike - Université de Lorraine (G, Historia och Arkeologi) 

 Pilsen, Tjeckien - University of WestBohemia (G, A, humaniora) 

 Riga, Lettland - University of Latvia (G, A, F Riga) 

 Olso, Norge - Olso universitet (G, A, F, Historia och arkeologi) 
 Montpellier - Université Paul Valéry (G, A, F Historia och antikenskultur och samhällsliv, 

endast franska) 

 Warszawa, Polen - University of Warszaw (G, A, F Historia och arkeologi) 

 

Vid Institutionen för Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori finns platser kvar på 
följande avtal: 

 Bielefeld, Tyskland - Universität Bielefeld (G, A, 

Filosofi och lingvistik) 

 Saarbrücken, Tyskland - Universität des Saarlandes (G, Computational linguistics) 
 Stuttgart, Tyskland - Universität Stuttgart (G, A, Språk) 

 Zürich, Schwiez - Universität Zürich (A) 

 Tübingen - Eberhard-Karls Universität (G, A, F, Filosofi) 

 Aten, Grekland - University of Athens (G, A, F, Filosofi) 

 

Vid Institutionen för Svenska språket finns platser kvar på följande avtal: 

 Gent, Nederländerna - Universiteit Gent (G, främmande språk) 

 Groningen, Nederländerna - University of Groningen (G, Humaniora) 
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http://welcome.univ-lorraine.fr/en/studies/exchange-programs
http://www.zcu.cz/en/
http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
http://www.uio.no/english/studies/courses/humanities/iakh/
http://www.univ-montp3.fr/
http://en.uw.edu.pl/
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/International/Students/non-degree/
http://www.uni-saarland.de/en/info/european-international-ties/udsweltweit/international-programmes/coming-in/the-eu-erasmus-exchange-programme.html
http://www.ia.uni-stuttgart.de/internat/bewerber/program/Erasmus/index.en.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/en/about.html
http://www.uni-tuebingen.de/en/international/international-students-in-tuebingen/studying-in-tuebingen-erasmus-exchange.html
http://en.uoa.gr/the-university/international-relations/erasmus.html
http://www.ugent.be/en/education/exchange/application
http://www.rug.nl/education/exchange-programmes/

