
Studentutbyte med University of California at 
Santa Barbara 

 

Styrkeområdet Materialvetenskap på Chalmers har i 
november 2011 ingått avtal med Materials Science at 
the University of California at Santa Barbara (UCSB) 
kring studentutbyte. Varje år med start sommaren 2012 
erbjuds möjlighet för två studenter som läser vid Chalmers att tillbringa tio veckor under sommaren 
vid UCSB och två studenter vid UCSB kommer att tillbringa motsvarande tid på Chalmers. Under de 
tio veckorna skall studenterna delta i forskningsverksamhet vid det universitet man gästar. Avsikten 
är att man ska göra experiment, inte att man skall läsa kurser. 

För 2012 är de tio veckorna i princip veckorna 26-35 (24 juni – 1 september), men viss flexibilitet 
finns. Styrkeområdet Materialvetenskap kommer att bidra ekonomiskt genom att betala resan till 
och från Santa Barbara (flyg, ekonomiklass) samt ge ett bidrag till levnadskostnader på 15 000 kr. 
UCSB står för uppehället i Santa Barbara. Normalt bor man i enkelrum i studenthem på campus. 

UCSB är ett av världens ledande universitet inom materialforskning och erbjuder många spännande 
forskningsmiljöer. Santa Barbara ligger vid kusten ca två timmar norr om Los Angeles. Campuset är 
spektakulärt och ligger direkt vid stranden. Man kan läsa om UCSB på http://www.ucsb.edu/. 

Du som är intresserad av att tillbringa sommaren 2012 på UCSB bör läsa årskurs tre eller fyra på 
Chalmers, dvs det skall handla om sommaren mellan den treåriga grundutbildningen och 
mastersutbildningen eller sommaren mellan de två mastersåren. Du bör gå en utbildning som har 
materialanknytning. Exempel på sådana mastersutbildningar är Applied Physics, Materials 
Chemistry and Nanotechnology och Materials Engineering. 

En ansökan skall skrivas på engelska och innehålla 

- Ett enkelt CV 

- Ett ”Statement of interest” 

- Ett ”Letter of recommendation”, lämpligen skrivet av en Chalmerslärare 

- Betygsutdrag 

Ansökningen skickas till materials@chalmers.se senast den 1 mars 2012. Aleksandar Matic 
(matic@chalmers.se) och Krister Holmberg (kh@chalmers.se) kan stå till tjänst med mer 
information. Besked om vilka som väljs ut lämnas inom några veckor efter det att ansökningstiden 
gått ut.  
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