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De har valt Högskolan på Åland för utbytesstudier.
Högskolan på Åland tar varje läsår emot ett tiotal utbytesstuderande. Medan ca 20 åker
utomlands för studier eller praktik. Det är Erasmus + och Nordplus‐ programmen som möjliggör
utbytet genom att till stor del finansiera resor och boende. För Högskolan på Åland är det viktigt
att ta emot utbytesstuderande ‐ men gärna ska så många som möjligt åka utomlands under
studietiden.
Fredag den 29.8 kl. 9.00 på Högskolan ”norra” på Neptunigatan 17 ‐ har vi samlat 5
utbytesstudenter på samma ställe.
Det är Semion Ziniuk och Vladislav Špric från Lithuanian Maritime Academy i Klaipeda och Bastien
Drouot och Benoit Bourdot från ENSTA Bretagne i Brest, Frankrike och Elin Prøitz Hornseth från
Högskolan i Hedmark, Norge.
De representerar helt skilda ämnen ‐ Elin gör 2 månader psykiatripraktik, de franska teknik‐
studenterna deltar i högskolans Sailing Robots projekt som Erasmuspraktikanter och Semion och
Vladislav ska studera på sjöfartsprogrammet. De har valt att åka utomlands och valet är Högskolan på
Åland.
Idag är studieerfarenheter utomlands ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden. I konkurrensen
med många arbetssökande kan studier i ett annat land ge en fördel. De flesta mognar, blir
självständigare och särskilt språket förbättras i aktiv användning. Mötet med en annan kultur, om så
bara inom Norden, kan vara full av överraskningar.
Studerande på Högskolan på Åland har goda möjligheter att studera eller göra praktik utomlands.
Partnerskolor finns i 13 olika länder i Europa. Årligen åker också ett tjugotal studerande utomlands
främst på praktik. Utbytet fungerar genom samarbetsavtal. Men här alltså 5 ungdomar som valt att
komma till Åland.
Plats: Neptunigatan 17, Högskolan på Åland ”Norra”
Tid: Fredag 29.8 kl. 09.00
Medverkar: 5 utbytesstuderande som ovan, undertecknad och Högskolepraktikant Malin Lindqvist
som deltagit i det internationella arbetet under sommaren.
För mera information, kontakta
Lena Nyman‐Wiklund, Internationell koordinator, (018) 537704, e‐post lena.nyman‐wiklund@ha.ax

Högskolan har idag ca 600 studerande på 7 utbildningsprogram och 60 anställda. www.ha.ax
Högskolan på Åland har en internationell strategi som vi strävar till att förverkliga.
Högskolan har partnerskolor i 13 olika länder i Europa ‐ antalet partnerskolor är 60.
Erasmus+ och Nordplus är de viktigaste mobilitetsprogrammen som delfinansierar studierna utomlands.
Av alla utexaminerade har mer än hälften gjort praktik utanför Åland. År 2013 hela 57 %
Läsåret 2012‐13 reste 270 000 studenter på utbyte i Europa inom Erasmus programmet.
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