Utbytesstudier inom läkarprogrammet

Vad man kan läsa vid de europeiska lärosätena
Nedan ges exempel på vad man kan läsa vid de europeiska lärosätena.
Språk nivå, EU:s CEFR-skala

BELGIEN

Läkarutbildningen i Belgien skiljer sig åt mellan de franska och flamländska universiteten, där
den franskspråkiga utbildningen är mer praktisk/klinisk än den flamländska.
Terminstider: HT: början av oktober till mitten av januari | VT: mitten av januari/början av
februari till början/mitten av juli. Resttentor ges i september.
Vid Université Libre de Bruxelles (i den fransktalande delen av Belgien) gör du ditt utbyte
framförallt genom kliniska rotationer, varför goda kunskaper i franska (B1/B2). Man gör minst
en månads placering/clerkship utifrån ULB:s kalendarium. Det är inte möjligt att börja när du
själv vill, utan du måste följa de perioder som erbjuds. Utbyte ska kunna fungera för samtliga
kliniska terminer utom T10).
Om du behöver extra medel (utöver Erasmusstipendiet och evt. CSN-stöd) för dina
utbytesstudier och har avgångsbetyg från Franska skolans gymnasium i Stockholm, kan du
söka stipendium för studier i fransktalande delen av Belgien genom dem.

FRANKRIKE

Vid LINKs partneruniversitet i Frankrike genomför du som student oftast dina utbytesstudier
som kliniska rotationer, vilket innebär att du genomför de kliniska och praktiska momenten på
kursen/kurserna under sitt utbyte, läser in teorin på egen hand och examineras vid KI.
På många av de franska universiteten samordnas inte teori och praktik, vilket innebär att
studenterna kan göra klinisk praktik inom ett område på förmiddagen och sedan ha teori i ett
annat ämne på eftermiddagen. De läser ofta flera teoretiska kurser parallellt, men har endast
praktik inom ett område åt gången (2-, 3-, eller 4-månaders moduler beroende på universitet).
Universiteten är inte så intresserade av att göra undantag. Var därför noga i ditt val av kurser
och kommunicera detta med den franska koordinatorn.
Om du behöver extra medel (utöver Erasmusstipendiet och evt. CSN-stöd) för dina
utbytesstudier och har avgångsbetyg från Franska skolans gymnasium i Stockholm, kan du
söka stipendium för studier i Frankrike genom dem.
De franska universiteten kräver numera språkprovsresultat, så om du vill söka till dem måste
du göra DELF-provet. Det rekommenderas att du har gjort provet när du ansöker om
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utbytesstudier. Anmäl dig i god tid, så att du hinner få ditt resultat innan ansökan skickas till
värduniversitetet.
Institut français de Suède arrangerar det officiella språkprovet DELF (B2) och DALF (C1).
Grenoble

Université Grenoble Alpes erbjuder kliniska rotationer om minst 4 veckor per
ämnesområde/specilitet. Det är inte möjligt för KI-studenter att göra klinska rotationer inom
gynekologi/obstetrik och begränsat med platser inom pediatrik (T10). Utbyte rekommenderas
därför framförallt under T6, T7, T9 och T11. När du gör "stages" vid Grenoble, ligger ett stort
ansvar på dig som student att få med dig det som krävs för godkännande vid KI, språknivå B1
krävs.

Paris

Vid universiteten i Paris erbjuds sedan tidigare endast fasta tidsperioder för kliniska rotationer
(så kallade "stages") som inte alltid i motsvarar kursernas längd vid KI. Detta innebär
begränsningar under vilken termin kan kan genomföra utbytesstudier i Paris. Räkna med en
hel del byråkrati och svårigheter att ändra kurstiderna.
Sorbonne Université erbjuder kliniska rotationer i 3-månadersblock, men kan eventuellt
erbjuda KI-studenter något kortare placeringar inom respektive ämnesområde/specialitet.
Detta begränsar utbudet av möjliga kurser, i kombination med strikta datum för blocken,
språknivå B2 krävs.
Studenter kan också åka på en två månaders Erasmus+ traineeship och göra kliniska rotationer
på engelska. Du kan hitta kliniska rotationerna på engelska här.
Université de Paris erbjuder kliniska rotationer i 2 eller 3-månadersblock. Detta begränsar
utbudet av möjliga kurser, i kombination med strikta datum för blocken, språknivå B2 krävs.

GREKLAND

Läkarutbildningen på Kreta omfattar 6 år, varav de två sista åren innehåller kliniska studier.
Studenter som kommer till University of Crete, Heraklion, genom Erasmusprogrammet har
möjlighet till studier i det grekiska språket. Även om huvuddelen av undervisningen är på
grekiska ges kliniska clerkships på engelska. Dock rekommenderas att du pluggar lite grekiska
innan du åker dit. Samtliga kliniska terminer ska fungera att göra under utbytet (T7-T11).

ITALIEN

Läkarutbildningen i Italien är 6 år lång och mycket teoretiskt inriktad. Studenterna gör i stort
sett ingen avdelningstjänstgöring innan de tar sin examen, utan den praktiska delen av
utbildningen kommer efter avklarade studier.
Vill du läsa en klinisk kurs vid Universitá degli Studi di Firenze i Florens måste man få ett
specialschema där klinisk tjänstgöring ingår, vilket oftast går att ordna. Undervisning sker på
italienska, där du bör ha motsvarande B1/B2 nivå. Samtliga kliniska terminer ska fungera att
göra under utbytet (T7-T11).
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På Università di Pavia i Italien kan man åka under T9 och göra kurser eller del av kurs samt
kliniska rotationer. Undervisning sker på engelska.

SCHWEIZ

Det vanligaste upplägget för KI-studenter som gör utbytesstudier vid Université de Lausanne är
att göra (minst 3) kliniska kurser (stages) på femte året, läsa in teorin på egen hand och sedan
tentera vid KI. När du gör stages i Lausanne, ligger ett stort ansvar på dig som student att få
med dig det som krävs för godkännande vid KI (T6-T11).
University of Zürich, där utbildningen ges på tyska. Du ska ha kunskaper i tyska motsvarande
minst B2-nivå - detta måste du kunna uppvisa dokumentation på. Du kan antingen söka kurser
eller kliniska rotationer. Kurserna är både teoretiska och praktiska med bedside teaching. En
klinisk rotation pågår i en månad och du gör isåfall minst 3 st. Utbyte ska kunna gå att
genomföra på T9-T11.

SLOVENIEN

På Univerza v Ljubljani ges utbildningen på engelska. Du önskar själv placering och bör kunna
göra kurser med placeringar motsvarande T10.

SPANIEN

Universitat de Barcelona tar framförallt emot studenter på kurser, kurser som ges under
samma utbildningsår. För utbyte på T9 ges under samma år (deras fjärde år) kurser inom
neurologi, psykiatri och ÖNH. Gynekologi/obstetrik och pedatrik ges under samma år (deras
sjätte år). Du ska ha kunskaper i spanska motsvarande B1-nivå.
Det vanligaste upplägget för utbytesstudier på Universidad Complutense de Madrid är 4
kliniska rotationer à 4 veckor. Du önskar själv placering och bör kunna göra kliniska placeringar
motsvarande T6, T7 och T9 i Madrid. Du ska ha kunskaper i spanska motsvarande B1-nivå.
Universidad de Navarra önskar du själv placering och bör kunna göra kliniska placeringar
motsvarande T6, T7, T9 och T10. Studenter kan välja mellan 3 kliniska rotationer i 4 veckor
eller 2 kliniska rotationer i 6 veckor. Du ska ha kunskaper i spanska motsvarande B2.
Vid Universidad de Oviedo har man som läkarstudent vanligtvis genomfört clinical rotations
under sitt utbyte och samtidigt läst in teorin på egen hand samt tenterat vid KI. I ditt förslag på
studieplan anger du önskade ämnesområden/moment för de kliniska rotationerna samt antal
veckor/månader som du har kommit överens om med den berörda ämnesföreträdaren vid KI.
Vid Oviedo ska man kunna göra samtliga kliniska terminer (T6-T11). Du ska ha kunskaper i
spanska motsvarande B1 och B2 under T9 inom psykiatri.

TJECKIEN

Vid Charles University i Prag ges hela läkarutbildningen på engelska och många utländska
studenter läser hela sin läkarutbildning här. För KI:s studenter verkar det passa bäst med
utbyte vid Prag under T6 (på VT), med reservation för att en del kurser är terminsspecifika och
att definitivt schema inte läggs förrän nära inpå terminsstart.
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TYSKLAND

Terminstiderna i Tyskland varierar något mellan delstaterna, men är i regel uppdelade på
oktober till februari (Wintersemester) och april till juli (Sommersemester). Klinisk praktik kan
förekomma utanför terminstid. Vill man få en klinisk kurs tillgodoräknad vid KI måste man
förutom själva kursen också komplettera med klinisk praktik i Tyskland eller alternativt här
hemma. En del studenter väljer också att bara göra klinisk praktik i Tyskland, läser in teori på
egen hand och tenterar sedan kursen vid KI.
Till Charité Universitätsmedizin Berlin söker du antingen till en/två termin/er och följer det
utbud som finns, inklusive kurser och kliniska rotationer. Eller till ett läsår (två terminer), där
HT utgörs av kurser och VT av kliniska rotationer. Då ingår en obligatorisk klinisk rotation i
Brandenburgregionen. Eller till ett läsår (två terminer) och gör enbart kliniska rotationer, där
en obligatorisk klinisk rotation i Brandenburgregionen ingår. Du ska ha kunskaper i tyska
motsvarande B2-nivå enligt. De flesta kliniska terminer borde gå att läsa i Berlin (T7-T11).
Ruprecht Karls Universität Heidelberg har en utbildningsplan som är relativt lik den som
tillämpas vid KI. Det innebär att kurserna läses i block med tentamen efter varje avslutad kurs,
istället för parallellt under en hel termin med en intensiv tentaperiod i slutet, som vid de flesta
andra tyska universitet. Den kliniska delen av utbildningen är dock fortfarande mindre i
omfattning än vid svenska universitet och man blir därför oftast tvungen att göra lite extra
klinik för att kurserna ska kunna tillgodoräknas vid KI. Du ska ha kunskaper i tyska
motsvarande B2-nivå enligt. De flesta kliniska terminer borde gå att läsa i Heidelberg (T6-T11).
Utbytesstudier vid Technische Universität München sker på tyska. Du ska ha kunskaper i tyska
motsvarande B2-nivå. Du önskar själv placering och bör kunna göra kliniska placeringar
motsvarande T6, T7, T9 och T10.

ÖSTERRIKE

Utbytesstudier vid Medizinische Universität Wien sker på tyska (B1 nivå). Du ska kunna läsa
följande kurser: Surgery (HT), Internal medicine (HT), Neurology (HT), Psychiatry (HT),
Paediatrics (HT), Gynaecology/Obstetrics (VT), ENT (VT), Ophthalmology (VT), Emergency
Medicine/Intensive Care (VT). Därutöver kan man söka kliniska rotationer inom olika
ämnesområden.
Terminstider: Wintersemester: ca 1 oktober till 31 januari (omtentaperiod i februari),
Sommersemester ca 1 mars till 30 juni.

