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Avd. för utbildnings- och
forskarutbildningsstöd

Till studenter som har genomfört utbytesstudier

Skriv reseberättelse på webben
Som utbytesstudent från KI förväntas du skriva en reseberättelse vid hemkomst. I berättelsen reflekterar du
över dina erfarenheter från utbytesperioden. Det är en viktig del i uppföljningen av utbytesverksamheten,
men utgör också en stor källa till inspiration och information för kommande utbytesstudenter.
Så här gör du
Det elektroniska formuläret hittar du på http://ki.se/studerautomlands, klicka på Utbytesstudier och sen
Reseberättelser. För att logga in anger du det registreringsnummer som du fick när du ansökte om
utbytesstudier. Som lösenord använder du den e-postadress som du angav i din ansökan. Det är möjligt att
klippa/kopiera in text från andra textbehandlingsprogram (som t ex Word) men då måste du ta bort textens
formatering genom att använda knappen med överstruket HTML på varje flik. Först därefter kan du
återigen formatera texten med hjälp av textformateringsverktygen (t ex fetstil) och göra styckeindelning
samt skapa rubriker, listor och länkar – annars kraschar systemet och du kan inte ladda upp din rapport.
Innehåll
Förutom grunduppgifter om ditt utbyte (universitet, land, utbildningsprogram etc.) består formuläret av ett
antal avsnitt:
• Innan avresa
• Ankomst
• Ekonomi
• Boende
• Studier
• Kurser
• Språk och kultur
• Fritid och sociala aktiviteter
• Sammanfattning
• Internt
För att bli godkänd bör du lägga störst kraft vid avsnitten Studier och Kurser, som är de viktigaste delarna av
berättelsen. I dessa avsnitt reflekterar du över dina utbytesstudier, utbildningssystem, skillnader och likheter
med utbildningen vid KI, lärarrelationer och ev. patientkontakter samt beskriver de kurser som du har läst
under utbytet – se sid 2 för tips om vad du bör tänka på! Ditt utbildningsprograms internationella kommitté
är intresserad av att få dina subjektiva värderingar kring utbytet och en uppfattning om undervisningsvärdet!
Publicering på webben
Samtliga studenter ska skriva sina reseberättelser på webben och om du ger ditt medgivande, så publiceras
den på KI:s webbplats (http://ki.se/studerautomlands). Om du väljer att göra din berättelse tillgänglig för
andra kan du välja om du vill att ditt namn och din e-postadress ska vara synliga eller inte för besökarna på
webbplatsen.
Lämnas reseberättelsen därefter kommer inget resterande resebidrag att delas ut.
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Rubriker i reseberättelsen – frågor att reflektera över
Innan avresa
Vilka motiv hade du till att söka utbyte? Varför valde du att åka till just detta universitet? Hur upplevde du
informationen om möjligheten till utbytesstudierna, både från KI och från partneruniversitetet? Finns det
något särskilt man bör tänka på, t ex särskilda vaccinationer eller intyg?
Ankomst
Hur lång tid innan kursstart bör man vara på plats? Erbjöds det någon introduktionskurs? Fanns det någon
fadderorganisation? Observera att hänvisningar till kontaktpersoner görs genom att länka till respektive
universitets webbplats. Om du behöver namnge personer – använd fliken Internt.
Ekonomi
Hur upplevde du kostnadsläget? Var det några obligatoriska avgifter i samband med utbytet, t ex kåravgift
eller vaccinationskostnader? Ge gärna tips på hur man håller kostnaderna nere.
Boende
Hur ordnades bostad? Hur var boendestandard och kostnad? Fanns det närhet till campus/sjukhus? Ge gärna
tips på förmedlingar och användbara länkar.
Studier allmänt
Beskriv studierna allmänt, t ex utbildningssystem, lärarrelationer och ev. patientkontakter samt relationen
mellan teori och praktik. Jämför med dina studier vid KI och reflektera över likheter och skillnader mellan
utbildningssystemen. Under nästa flik beskriver du varje kurs mer i detalj.
Kurser under utbytesperioden – om du inte tog kurser tänk projektarbete/examensarbete/VFU… osv.
På vilken eller vilka termin/er på ditt utbildningsprogram kommer du att ansöka om tillgodoräknande baserat
på de kurser du läst utomlands?
Språk och kultur
Hur gick det att följa med i undervisningen på det främmande språket? Erbjöds språkkurser? Hur upplevde
du den nya kulturen? Ge gärna exempel på kulturskillnader och eventuella kulturkrockar som du upplevde
under utbytet.
Fritid och sociala aktivteter
Arrangerades sociala aktiviteter för utbytesstudenter? Fanns möjligheter till idrott och rekreation? Var det
lätt att få kontakt med andra studenter? Berätta gärna om staden, universitetet och studentlivet och ge tips
på användbara länkar.
Sammanfattning
Hur tror du att din utbytesstudieperiod kommer att påverka dig och dina studier vid KI? Tror du att dina
erfarenheter från utbytesperioden kommer att påverka din kommande yrkesroll? Sammanfatta din
utbytesperiod utomlands.
I avsnittet Internt har du möjlighet att ge information som inte kommer att publiceras i din reseberättelse,
t ex namn på kontaktpersoner eller annan information som är viktig att känna till för KI:s internationella
studenthandläggare. I övriga delar av rapporten får du inte uppge namn på personer, men du får gärna ange
webblänkar. I det här avsnittet kan du också ge eventuella synpunkter på reseberättelseformuläret.
Sist i varje avsnitt finns också en eller flera fasta frågor som du graderar på en skala från 1 till 6. Svaren på
dessa frågor kommer att användas för ytterligare statistikbearbetning i samband med utvärderingar av
internationaliseringen vid KI och kommer inte att publiceras i din reseberättelse. Alla avsnitt och graderingar
är obligatoriska förutom den sista fliken med KI-intern information.

