
KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Save the 
date! 

 
 

Att åka på utbyte under din tid på KTH är en perfekt chans att testa på att bo och verka 
utomlands. Vi ger dig oförglömliga minnen, unika kurser och chansen att studera vid 
världsledande universitet. 

Varmt välkommen till våra infoträffar 
Man söker utbyte tidigast i åk 2, men alla som går i åk 1 är också inbjudna för att höra om 
möjligheter och hur man redan nu kan börja förbereda sig.  

Vi kommer gå igenom vilka möjligheter du har, när du kan åka och vad som passar ditt program. 
CMEDT och TMLEM kommer även ha ett utbytesmingel arrangerat av MiT sektionen och 
studenter som tidigare varit på utbyte. Hur bra var det egentligen? Vad ska man tänka på? Har 
det varit till nytta efter examen? 

Boka in din träff redan idag! (akademisk kvart gäller) 
 

 

 

   
  

MISSA INTE CHANSEN ATT ÅKA PÅ UTBYTE 

Ditt nuvarande 
program  

Datum Tid Var Gratis mat? 

TITEH, TIELA, TIDAA, TIMEL 3/11 12:00-14:00 T61, Flemingsberg Ja, lunch vid 
föranmälan 

CMEDT, TMLEM 8/11 17:00-Sent Sektionslokalen Bar till 
självkostnadspris 

TMLEM (in English) 9/11 9:00-11:00 T61, Flemingsberg 
 

Ja, frukost vid 
föranmälan 

CMEDT 9/11 12:00-14:00 L21, Vallhallavägen Ja, lunch vid 
föranmälan 

Anmälan  
Skicka ett mail till zofia.laine@sth.kth.se senast 25 oktober med följande info: 
Titel: Anmälan, ange sedan för+efternamn, vilken träff du vill gå på samt allergi/matpreferens 

 

Kostar det 
något? 

  Vart kan        
jag åka? 

Måste jag 
ha 

toppbetyg? 

På svenska 

#kthstudentutomlands 
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KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Save the  
date! 

#kthstudentutomlands 

KTH offers all our master students to go on exchange during your third semester 

Breakfast Seminar 
Come and join us for an info session about exchange studies. How does it work, who’s eligible for 
Erasmus+ scholarships and where can you go. Sign up on the link that you find on the program 
page in your personal menu at kth.se. 

Student Mingle  
This event will be hosted by the THS chapter for MedTech students (MiT). You will get the 
chance to hear presentations from other Medical Engineering students and their exchange 
experience and perhaps share your own experience of studying in Sweden and/or other 
countries. 

Mark your calendars today and we’ll see you there! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to Sign Up 
Email zofia.laine@sth.kth.se with “Sign up” in the subject line.  
Make sure to include full name, food preference/allergies, and which activity/activities.  
Deadline is October 25. 
 

TAKE THE CHANCE TO STUDY AT ONE OF OUR PARTNER 
UNIVERSITIES AS A PART OF YOUR DEGREE WITH US. 

 
In English 

Activity When Where Free food? 

Student Mingle 8/11 17:00-not too late The chapter hall No, but a there´s a bar 

Info session 9/11 9:00-11:00 T61, Flemingsberg Yes, if you sign up 
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