About Recommended Time for Your Exchange and Choice of
Courses
For students at the Department of Business Management and Analytics
Företagsekonomi
Rekommenderad tid för utlandsstudier: andra studieåret och gärna våren om du tänkt studera
utomlands endast 1 termin (dvs. två perioder)
Varför våren? I och med att studieplanerna är uppbyggda i enlighet med att du avlägger 20 sp
ämnesstudier på hösten och 10 sp ämnesstudier på våren går du miste om mindre ämneskurser
om du väljer att åka på vårterminen. Det lönar sig att försöka hitta motsvarande/ersättande
kurser för de ämnesstudier du går miste om vid Arcada oberoende om du väljer att åka på
utbyte under hösten eller våren.
Olika sätt att bygga upp sin studieplan (Learning Agreement) inför utbytet:
1) ämnesstudier 10 sp + 20 sp utvecklingsstudier (om du åker på våren)
2) ämnesstudier 20 sp + 10 sp utvecklingsstudier (om du åker på hösten)
3) alla kurser räknas som utvecklingsstudier (notera att du då måste avlägga de missade
ämnesstudierna då du kommer tillbaka)
4) kurserna bildar en internationell modul á 30 sp (får inte innehålla språkkurser, endast
ämneskurser är tillåtna) och ersätter således den andra ämnesstudiemodulen

International Business
We strongly recommend students to go abroad in spring during their second year.
Why? The curriculum is built in the following way: You complete 20 cr subject studies during
autumn and 10 cr subject studies during spring. The recommended period of study for exchange
studies are therefore spring since you miss less subject studies (only 10 cr). Try to find similar
courses to those you miss at Arcada. This is a good rule to remember whenever you go, fall or
spring.
There are several ways to build up a study plan (Learning Agreement) for your exchange:
1) subject studies 10 cr + development studies 20 cr (if you go during spring)
2) subject studies 20 cr + development studies 10 cr (if you go during autumn)
3) all courses will be counted as development studies (please note that du have to
complete the subject studies when you return)
4) The courses will be included in something called an international module worth 30 cr
(cannot contain language courses, only subject courses are allowed) and will replace the
support module

