
 

Ansökan och urval för inlärning på arbetsplats utomlands  

Då du ansöker om att åka utomlands så måste du först alltid diskutera med den ansvariga 

läraren/yrkesläraren och studiehandledaren. 

Studier vi skola eller arbetsplats utomlands är ämnade till att utföra sådana studier som utgör 

en del av andra stadiets yrkesinriktade utbildning.  

Följande urvalskriterier är vägledande. I båda fallen kommer hänsyn att tas inte bara till de 

allmänna kriterierna utan också till eventuella enskilda faktorer som kan vara relevanta. 

Urvalskriterierna varierar också något från land till land 

Urvalskriterier  

Studieframgångar 
 
 

* Studierna har framskridit enligt normal tidtabell före 
utlandsperioden. Rätt attityd, motivation och aktivt beteende är 
viktigt. 

 
Tillräckliga 
språkkunskaper 
 
 

*  Kraven på språkkunskaper varierar från land till land. 
 
* Minimi kunskaper i engleska  som krävs för utlandsperiod är 
måttliga kunskaper. I norden är det måttliga kunskaper i svenska.  
 
* Engelska är det vanligaste språket, men det är bra att åtminstone 
känna till destinationslandets språk. 
 
* Det viktigaste kriteriet för språkkunskaper är modet att använda 
språket, veta hur man frågar sig fram  och hanterar olika situationer 
på destinationen, både på jobbet och på fritiden. 
 
*Frivilliga studier i destinationslandets språk kan hjälpa dig att bli 
vald. 

 
 
Studiernas fas 

* Vanligen måste en period av inlärning på arbetsplats i Finland måste 
vara avklarad före man får åka på utlandsperiod. 
 
* Vi rekommenderar vanligen att man åker utomlands först under sitt 
andra eller tredje studieår  
 
* Om du är under 18 – år så behöver du få målsmans underskrift på 
ansökan 
 

 
 
Ansökan, CV, 
ansökningsbrev 

* Omsorgsfullt ifyllda dokument visar att du är motiverad 
 
* Europass CV eller video CV på engelska (det här kan göras i cv 
workshop eller så kan du få hjälp vid Vamia Guide) 
 



* Ett fritt formulerat ansökningsbrev (presentation av dig själv, din 
bransch, varför vill du på utlands period, vad är du bra på, vad är du 
intresserad av för arbetsuppgifter. 
 

 
Hälsotillstånd 
 

* Gott hälsotillstånd 
(har diskuterat sitt hälsotillstånd med hälsovårdaren) 

Intervju  
 

* Internationella koordinatorn inom den egna branschen, 
studiehandledaren inom den egna branschen, den egna ansvariga 
läraren eller yrkesläraren 
 

Lämplighet, 
initiativförmåga, 
flexibilitet 

* Positiva  interaktionsförmågor: muntlig presentation, aktivitet, 
social och utåtriktad, självförtroende och bra uppförande. 
 
* Att studera utomlands kräver flexibilitet, initiativförmåga och   
  målinriktning 
 
* Den studerandes förmåga att representera Vamia och Finland  
   utomlands och förmågan att presentera sin utbildning och sitt land 
på  
   ett främmande språk 

 

Ansökan lämnar man in till den egna branschens internationella koordinator. 

Ansökan behandlas i en urvalsgrupp som består av : 

Internationella koordinatorn för den egna branschen 

Studiehandledaren för den egna branschen 

Egen ansvarslärare/yrkeslärare 

 


