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Ansökan till Lunds universitets utbytesprogram
med University of California för läsåret 2021-2022

Lunds universitet erbjuder genom University of California Education Abroad Program Lund (UCEAP Lund) ett antal
avgiftsfria studieplatser vid University of California (UC)* för läsåret 2021-2022.

*Utlysningen omfattar följande UC - campus:

UC Berkeley
UC Davis
UC Irvine
UC Los Angeles
UC Merced
UC Riverside
UC San Diego
UC Santa Barbara
UC Santa Cruz

Nedan följer instruktioner för ansökan.

Behörig att söka är den student som
 vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng på grundnivå vid Lunds universitet samt är

registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds
universitet)

 kan uppvisa en studieplan innehållande kurser motsvarande heltidsstudier och som kan tillgodoräknas inom en
examen vid Lunds universitet

 har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk eller vid anmodan kan uppvisa en plan för hur
sådana språkkunskaper skall inhämtas före tiden för utresan

 en del fakulteter/institutioner har ytterligare behörighetskrav - kontakta din fakultet/institution

Notera i sammanhanget att studenter vid tidpunkt för utresa till UC som regel ej bör ha läst motsvarande fyra års
heltidsstudier eller mer på universitets/högskolenivå. Potentiella undantag kan finnas om studenten under sina tidigare
universitets/högskolestudier har bytt studieinriktning/studieprogram (gäller detta dig och om du är osäker angående om
du kan söka, v v kontakta UC Study Center via UCStudyCenter@er.lu.se)

Ansökningsperiod och deadline
 Ansökningsperiod är 15 oktober - 1 november. En komplett ansökan behöver vara gjord via Solemove (se nedan)

senast kl. 23.59 den 1 november 2020.
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Ansökningsförfarande och en komplett ansökan
 Ansökan görs via Solemove: http://solemove.lu.se/.

Utbytet som söks heter i Solemove ’University of California Campus System’.
På http://solemove.lu.se/ återfinns en generell guide för studenter som beskriver hur studenter ansöker i
Solemove – direktlänk till denna generella guide https://lu.se/sites/www.lu.se/files/2020-09/SoleMove-
application-guide-outgoing-students.pdf.
Frågor angående ansökan i Solemove kan skickas till solemove@er.lu.se.
Följande dokument/pdf-filer måste bifogas (laddas upp) med ansökan i Solemove (under ’Enclosures’) för att
ansökan skall anses som fullständig:

o 1st Statement of Purpose (i pdf-format/1 pdf-fil)
o 1st CV (i pdf-format/1 pdf-fil)
o 3st UC Study Plans, en för varje valt UC – campus (i pdf-format/i 1 pdf-fil)
o 1st LADOK - utdrag (i pdf-format/1 pdf-fil)
o 1st UC Campus Priority Sheet där de tre valda UC – campusen listas i prioritetsordning (i pdf-format/1

pdf-fil)
 Notera att samtliga fem dokument/pdf-filer som anges ovan är obligatoriska att bifoga (ladda upp) med  din

ansökan till UC – utbytet.
Endast efterfrågat material ska bifogas ansökan i Solemove. Inga andra handlingar beaktas.

 Notera att UC – utbytet är på helår, d v s i Solemove ska du som tidsperiod välja ’Full year 2021-2022’. För
ytterligare detaljer se stycket ’UC Study Plans;  antal studieperioder, units samt kursval’ nedan.

Antal UC - campusval
 På din ansökan indikerar du exakt tre UC - campusval (rangordnat ifrån prioritet 1 till 3, 1 är högst rankat). Se

stycket ’UC Campus Priority Sheet’ nedan.
 Se https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses -> ’Discipline’ för aktuell

information om de UC majors/ämnen som ingår i utbytet vid respektive UC - campus (och de eventuella
begränsningar som kan finnas inom just din akademiska disciplin).

Statement of Purpose
 Du bifogar 1 st Statement of Purpose (motivationsbrev) med din ansökan till UC (d v s INTE ett för varje UC -

campusval, utan ENDAST ETT). Detta skall vara minst ca 2/3 A4 och högst 1 A4 långt.
 I ditt Statement of Purpose motiverar du på engelska varför du vill läsa vid UC (i bred mening, för exempel se

nedan).
 Du bör beröra hur det du planerar att läsa vid UC kompletterar/passar ditt program/dina kurser vid Lunds

universitet.
 Du kan motivera utifrån vad du, väl på plats i Kalifornien, skulle kunna erbjuda i en undervisningssituation eller i

andra relevanta sammanhang.
 Du kan motivera utifrån den nytta (även utöver program/kurser vid Lunds universitet) du ser dig ha av att kunna

förlägga en del av din studietid vid UC/i Kalifornien.
 Du kan motivera genom att tydliggöra personliga egenskaper och/eller speciella erfarenheter (inom eller utanför

universitetsvärlden) och hur de är relevanta för en framtida vistelse vid UC.
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 Du kan om du så önskar specifikt motivera ett eller flera av dina tre UC - campusval (men det är ingen
nödvändighet).

 Det Statement of Purpose du bifogar ansökan genom att ladda upp detta i Solemove ska vara i pdf-format.

UC Campus Priority Sheet
 Du bifogar 1st UC Campus Priority Sheet på vilken du listar dina tre valda UC – campus i prioritetsordning. Länk

till mall:
https://lu.se/sites/www.lu.se/files/2020-10/UC_campus_priority_sheet_application_Fall_2020.doc

 Det UC Campus Priority Sheet du bifogar ansökan genom att ladda upp detta i Solemove ska vara i pdf-format.

UC Study Plans;  antal studieperioder, units samt kursval
 För varje UC - campusval bifogar du en komplett studieplan/UC Study Plan (d v s en UC Study Plan för vardera av

de tre UC - campus som väljs på ansökan).
Länk till mall:
https://lu.se/sites/www.lu.se/files/2020-10/UC_study_plan_application_Fall_2020.doc

 Beroende på vilket UC - campus det gäller inkluderar du för ditt tilltänkta helår vid UC kurser för tre alternativt
två studieperioder.

 UC Berkeley och UC Merced är ’semester system campuses’. I din UC Study Plan för dessa UC - campus
inkluderar du kurser för två studieperioder (Fall och Spring semester). För varje studieperiod inkluderar du
kurser motsvarande 15-17 (semester) units.

 Övriga UC - campus är ’quarter system campuses’. I dina UC Study Plans för dessa UC - campus inkluderar du
kurser för tre studieperioder (Fall, Winter och Spring quarter). För varje studieperiod inkluderar du kurser
motsvarande 15-17 (quarter) units.

 För information om specifika kurser vid respektive UC - campus, se t ex
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses -> ’Discipline’ -> ’Major
Department’ ->  ’UC –campus’ -> ’Courses’ (och sedan ’Course Catalog’/’General Catalog’/motsv)

 Om det ej finns information om vilka kurser som specifikt kommer att erbjudas för din planerade tidsperiod vid
ett UC - campus, välj bland de kurser som erbjöds föregående tidsperiod/år.

 Du anger på din ansökan primärt Undergraduate courses. Dessa har vanligtvis kursnummer 1-199 (där 1-99 är
lower division och 100-199 upper division). Du bör i huvudsak eftersträva att ange kurser ifrån upper division -
nivån i dina UC Study Plans.

 Om du blir nominerad och i ett senare skede väl på plats vid ditt UC - campus brukar det vanligtvis (beroende på
dina förkunskaper) finnas möjlighet att även läsa några kurser på graduate level (kursnummer 200+) men detta
garanteras ej på förhand.

 Anger du redan i denna ansökan även någon kurs på graduate level (d v s kursnummer 200+), gör en kort
notering på den UC Study Plan det gäller att du är medveten om att sådana kurser ej garanteras på förhand.

 Det är viktigt att du om du är osäker diskuterar (i alla fall övergripande) dina tilltänkta kursval med (vanligtvis din
programkoordinator, studievägledare eller internationella koordinator vid) din fakultet/institution eftersom de
sedermera hanterar tillgodoräknandet vid LU av de kurser du har läst vid UC. Längst ned på dina tre UC Study
Plans skriver du den persons namn (samt indikerar fakultets-/institutionstillhörighet vid LU) med vilken du i s f
har diskuterat dina kursval.
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 De tre UC Study Plans du bifogar ansökan genom att ladda upp dessa i Solemove ska vara i en pdf-fil i pdf-
format.

CV
 Ditt Curriculum Vitae (CV) skall innehålla för ansökan relevant utbildning, ev. språkcertifikat,

arbetslivserfarenhet och övriga relevanta aktiviteter. Det ska vara högst en A4-sida långt och skrivet på engelska.
Du skall INTE bifoga arbetsintyg, rekommendationsbrev eller dylika handlingar som styrker ditt CV.

 Det CV du bifogar ansökan genom att ladda upp detta i Solemove ska vara i pdf-format.

LADOK
 Det LADOK du ska bifoga din ansökan skriver du ut ifrån LU:s studentportal: ’Logga in/Log in’ på

http://www.student.lu.se -> klicka ’LADOK’ -> ‘Intyg’ -> ‘Hämta Intyg’ -> välj ’Resultatintyg’ och välj ‘på
engelska/in English’ (klicka inte i flera rutor) -> Klicka på ‘Resultatintyg’, ladda sedan ner och spara som pdf med
titel ’Efternamn Transcript’ (t ex Andersson Transcript.pdf).

 Det LADOK du bifogar ansökan genom att ladda upp detta i Solemove ska vara i pdf-format.

Övrigt
 För ’Estimated Living Expenses’ vid de olika UC - campusen se

https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/budget
 Studenter söker/nomineras till helår vid UC. Nominerade studenter kan i ett senare skede om de så önskar

förkorta sin tilltänkta vistelse vid UC (en nominerad student intresserad av detta kontaktar UC Study Center för
rådgivning/mer information i frågan).

Frågor?
 För svar på frågor vad gäller ansökningsförfarandet - se ovan och om något skulle vara oklart, kontakta

International Desk vid Externa Relationer (studentreception@lu.se). Vid specifika frågor vad gäller ansökan i
Solemove, kontakta solemove@er.lu.se

 Utöver detta ges svar på frågor speciellt om UC:s olika campus/närliggande frågor löpande av UC Study Center
via e-post (UCStudyCenter@er.lu.se), samt erbjuder UC Study Center under ansökningsperioden följande
ytterligare kontaktmöjligheter:

o fredag 16 oktober kl 13 – 15 telefonvägledning
o måndag 19 oktober kl 10.30 – 12.30 Information/Q&A Session via Zoom
o onsdag 21 oktober kl 13 – 15 telefonvägledning
o fredag 23 oktober kl 13 – 15 Information/Q&A Session via Zoom
o onsdag 28 oktober kl 13 – 15 telefonvägledning
o fredag 30 oktober kl 10 – 12 telefonvägledning

*telefonvägledning: telefonnummer 046 2223885
**Information/Q&A Sessions via Zoom: för detaljer se hemsidan www.lu.se/utbyteUC under ansökningsperioden

Vi ser fram emot din ansökan!


