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Inspirationstalare

Mahyad Tavakoli

Olle Larsson

Mahyad Tavakoli studerade på Jur kand-
programmet vid Uppsala universitet, och 

förlade en del av sina studier till Nederländerna 
och Indien. Därefter bedrev hon forskarstudier 
i folkrätt på bland annat Harvard Law School 

i USA. Mahyad är diplomat och arbetar 
för närvarande på Utrikesdepartementets 

enhet för konsulära och civilrättsliga frågor. 
Hon har tidigare bland annat tjänstgjort på 
enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter 

och traktaträtt, på de svenska ambassaderna 
i Pakistan, Afghanistan och Irak, samt 

haft längre förhandlingsuppdrag till FN-
representationerna i New York och Genève.

Olle Larsson är serie-entreprenör och 
fastighetsutvecklare. Med stor nyfikenhet och 

fallenhet för utmaningar har Olle från grunden 
byggt Norra Europas mest framgångsrika 

utvecklingsbolag av historiska och kulturella 
urbana miljöer, med en rad Svenska slott och 

herrgårdar på sin lista.
Förvärvet av det mytomspunna Dragon Gate 
i Uppland har satt Olle på en resa till det stora 

och spännande landet Kina. Olle kommer 
berätta om vikten av nyfikenhet och möten 

mellan människor och kulturer för att kunna 
lösa samhällsproblem. 
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Dagsprogram

16:20 - 16:30 Studentberättelser 

från Storbritannien

16:30 - 16:35 Att söka utbildningar 

i Storbritannien

16:35 -16:45 Studentberättelser 

från Kina 

16:45 - 16.50 Att söka utbildningar 

i Kina

16:50 - 16.55 Att välja utbildning 

och skola - en översikt

16:55 - 17: 15 Paus och mässa

17:15 - 17:25 Studentberättelser 

från Europa

17:25- 17:35 Att söka utbildningar 

i Europa

17:35 -17:45 Studentberättelser 

från USA

17:45 -17:50 Att söka utbildningar 

i USA

17:50 -18:00 Avslutning: vad är 

nästa steg på studieresan?

16:20- 16:30 Studentberättelser 

från utbytesår & språkstudier 

16:30 - 16:35 Att läsa på 

toppgymnasium utomlands

16:35 - 16:40 Att studera Tyska i 

Tyskland - kostnadsfritt

16:40 - 16:45 Att skriva prov för 

amerikanska universitet

16:45 - 16:50 Träffa världens bästa 

skolor - i Köpenhamn

16:50 - 17:15 Paus  och mässa

17:15 - 17:20 Hur du börjar din 

ansökan till England eller USA

17:20 -17:30 Att finansiera 

utlandsstudier - studenter 

berättar

17:50 - 18:00 Avslutning i Högra 

matsalen: Vad är nästa steg på 

studieresan?

Välkommen! Dörrarna öppnas klockan 15

15:30-15:45   Varmt välkommna: Nu börjar er resa!

15:45-15:55   Inspirationstalare: Olle Larsson

15:55-16:05   Inspirationstalare: Mahyad Tavakoli

16.05-16:15   Stipendieutdelning

Vänstra matsalen Högra matsalen

Mingel och fika efteråt!



Alumner

Juan C.F. Mauritz

Lina Sandberg

Carl-Vincent Reimers

Maja Svanberg

Juan läste två kandidater - ena i Kulturgeografi och andra i 
Kinastudier vid Uppsala universitet men även vid flera Kinesiska 

universitet. Idag är Juan en entreprenör som arbetar med 
investeringar i techbolag och public affairs mellan Europa och 

Kina. Han spenderar varannan månad Kina och Sverige.

Lina läste kursen Tyska i Praktiken hos Internationella skolorna 
Dusseldorf våren 2013. Under kursen varvades lektioner i tyska 
med praktik som försäljare på IKEA i Köln. Hon är idag trainee på 
Trafikverket och ser fram emot en ny utlandserfarenhet i vår.  

Carl-Vincent Reimers har studerat statsvetenskap på Sciences Po 
Paris och praktiserat i Europaparlamentet. I dag arbetar han på 

Näringslivets medieinstitut.

Maja började sin utlandsstudieresa som utbytesstudent i Österrike. 
Därefter fortsatte hon med en gymnasieexamen vid United World 
College Red Cross Nordic och en kandidatexamen i datateknik i 
USA. Sedan hon kom tillbaka till Sverige har hon jobbat med big 
data. 
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Alumner

Emanuel Örtengren

Anna Möller

Nikita Zabzine

Tyra Lagerberg

Emanuel Örtengren är programansvarig för välfärdsfrågor 
på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Han har en 

kandidatexamen i samhällsvetenskap från Sciences Po Paris och har 
även studerat vid University of Toronto 

Anna Möller studerar för närvarande årskurs 3 på 
naturvetenskapliga linjen på Viktor Rydbergs Gymnasium. Hon 
kom hem från sitt utbytesår med Assist i juni efter att ha varit på 
Peddie School i New Jersey, USA i 10 månader. 

Nikita är född i Ryssland och uppväxt i Italien, Frankrike, 
Storbritannien och Sverige. Han har stort intresse av att resa, se 
världen och träffa personer. Han studerar filosofi och lingvistik 

kandidatprogrammet på Stockholms Universitet, och har 
tidigare studerat tyska för nybörjare på Internationella Skolorna i 

Düsseldorf. 

Tyra Lagerberg är en PhD-student på Karolinska Institutet som 
tidigare läst sin BA och MSc på Oxford University, England.
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Alumner

Gustav Fritzon

Alice Thörnqvist Elmeland 

Carl Engstrand

Erik Torstensson

Gustav tog sin juristexamen vid LSE denna sommaren. Före det 
studerade han ett år på juridicum i Lund. Han arbetar nu på den 

liberala tankesmedjan Timbro i Stockholm.  

Alice spendrade ett gymnasieår i Hong Kong och hon har sedan 
dess studerat ekonomi och mandarin. Som huvudämne har hon 
internationella relationer vid Stockholms Universitet. Hon har
volontärarbetat flertal år i American Field Service och har
praktiserat vid Europaparlamentet i Bryssel. 

Carl läste en ekonomie kandidat i Shanghai och har sedan dess 
jobbat med handelskammaren och tech-startups i Barcelona. Han är 

nyligen hemkommen till Stockholm och app sec bolaget Detectify.

Erik Torstensson arbetar på New Republic PR i Stockholm. Erik 
studerade på internatskolan United World College Red Cross 
Nordic. Han har en kandidatexamen i statskunskap från University 
of Florida (2008-2012) och två masterexamina (i Public Policy och 
religionskunskap) från Harvard University (2013-2016). 
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Partners

Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi underlättar 
för svenskar att bo, arbeta och studera utomlands, men även att flytta hem 

igen. Vi verkar också för att den internationella kompetensen ska tas
tillvara på bästa möjliga vis. Vi är remissinstans och bedriver 

påverkansarbete för de 660 000 svenskar som gör internationell karriär, 
studerar eller av andra skäl bor utomlands och sedan återvänder till

Sverige. I samarbete med olika partner ger vårt medlemskap tillgång till 
rabatterade tjänster inom områden som flytt, nätverk, juridik,

skatterådgivning och rekrytering. 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) är den största 
organisationen i världen när det gäller att främja internationella utbyten för 

studenter och forskare. Bakom DAAD står tyska högskolor och studentkårer. 
DAAD driver frågor som rör vetenskaplig internationalisering och delar 
ut stipendier till studerande, forskare och lärare. Organisationen stödjer 

dessutom transnationella högskolesamarbeten och är den nationella agenturen 
för europeiska högskolesamarbeten i Tyskland. Sedan organisationen 
grundades har DAAD stöttat runt två miljoner människor, både inom 

Tyskland och i andra länder.

Campus France är en statlig organisation som verkar för främjandet av 
fransk högre utbildning i utlandet. Till oss kan du vända dig med frågor 
och funderingar om studier i Frankrike samt Franska högskolesystemet. 

Vi guidar dig till utbildningar, utbytesprogram och andra 
mobilitetsprogram. Dessutom informerar vi om ansökningsprocesser och 

andra praktiska frågor. Vi har även ett nätverk för dig som har studerat 
eller arbetat i Frankrike: France Alumni Suède. Genom detta kan du få 

tillgång till alumnkontakter, intressanta evenemang samt jobbkontakter. 

Hanna Norman &
John Martinsson

Andrea Meixner

Leire Bustamante & 
Marion Bertrand 
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Utställare

Internationella Skolorna Düsseldorf genomför kostnadsfria
språkkurser med CSN i Tyskland. Du kan läsa tyska på flera nivåer i

Düsseldorf, Berlin och Köln. Till våra uppdragsgivare hör Braheskolan - 
Visingsö folkhögskola, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och 

Göteborgs universitet. Vi erbjuder också språkstudier kombinerade med 
företagspraktik och samarbetar med gymnasieskolor för studieresor/

gymnasiepraktik. Hos oss kan du läsa tyska i Tyskland, spanska i Barcelona 
och franska i Aix-en-Provence. Du får kontakter för boende och vi hjälper 

dig på din resa ut i Europa. 

Utlandsstudier.se ger gratis information om utlandsstudier oavsett var du vill 
studera i världen. Här kan du få en gratis utlandsstudiehandbok, söka bland 
tusentals skolor i vår skoldatabas och ställa frågor om utlandsstudier. Du är 

också välkommen att ansöka om vårt utlandsstudiestipendium. Prata med oss 
eller fyll i en intresseanmälan online för hjälp med dina utlandsstudier. Genom 

våra samarbetspartners kan vi hjälpa dig studera på tusentals college, 
universitet, och språkskolor utomlands i länder som Storbritannien, 

Australien, USA, England, Kanada, Nya Zeeland, Irland, Frankrike, Spanien, 
Tyskland, Holland, Italien, Schweiz, Polen, Japan, Korea, Kina, Malaysia, 

Thailand, Taiwan, Indonesien med mera.

Malin Carlstedt

Johan Asplund
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Utställare

ASSIST är en amerikansk non-profit organisation som har som mål att 
främja kulturellt och internationellt utbyte mellan USA och omvärlden. 

Därför delar ASSIST ut stipendier till några av de främsta privatskolorna i 
USA på high school-nivå. Ca 80 % av våra skolor är internatskolor. Eleven 
bor tillsammans med sina kompisar, pluggar med dem och sportar ihop. På 

lov och längre helger bor man hos en värdfamilj. 20 % är day schools och då 
bor man hos värdfamilj hela tiden. Vi letar efter talangfulla elever (kan vara 

musikaliskt, akademiskt, sportsligt etc) som vill bidra till den amerikanska 
skolan och som är bra ambassadörer för Sverige. Du kan söka ASSIST:s 

stipendium i årskurs 9 eller under årskurs 1 eller 2 på gymnasiet.  
Deadline för ansökan till kommande läsår är den 7 januari 2020. Fråga oss 

för mer information! 

Ivy Plus is the leading international university admissions counseling and test 
preparation company in Scandinavia beginning our 10th application season. 
We have extensive experience preparing Scandinavian students for US, UK, 

Other European and Canadian college admissions success by guiding them on 
their applications and on higher test scores. We are proud of our 97% success 
rate in helping our clients get admitted to one of their top choice school. Our 
clients also get admitted to the best universities in the US and other countries 

every year and hundreds more. In the past 4 years alone we helped 13 of 
our clients get admitted to Cambridge, 8 to Oxford, 7 to Imperial, 8 to St. 

Andrews, and 7 to Edinburgh, as well as 13 to MIT, 11 to Harvard (5 this past 
year!), 5 to Stanford, 6 to CalTech, 5 to Penn, 5 to Columbia and hundreds of 

other universities in the UK, US and around the world.   

Kristina Arheden & 
Miriam Istner-Byman  

Kent Fernandez
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Utställare

På United World Colleges (UWC) samlas ungdomar från hela 
världen. Skolornas syfte är att främja fred, internationell förståelse och 

ansvarstagande för vår gemensamma framtid. Eleverna kommer från olika 
länder, kulturer och religioner. Gemensamt för alla är att de vill påverka 

samhället och göra skillnad. Stipendier till UWC baseras på elevens 
personliga meriter och utan hänsyn till religion, ursprung, sexuell läggning, 

politisk åskådning eller social och ekonomisk bakgrund. Detta innebär att 
eleverna på UWC kommer från vitt skilda bakgrunder vilket bidrar till en 

alldeles speciell atmosfär. Alla elever har gemensamt att de går på UWC för 
att de är nyfikna och vill lära av varandra. Svenska kommittén för UWC 

delar årligen ut stipendier till mellan åtta och tio unga svenskar som får 
möjlighet att gå de två sista åren av gymnasiet på UWC. 

Nordic Study Abroad Community (NSAC) är en organisation för de som 
har drömmar som sträcker sig utanför Skandinaviens gränser. Varje år 
organiserar vi en konferens för 250 av de mest ambitiösa studenterna i 
Norden, där vi bjuder in toppuniversitet från världen över såsom Yale, 

Cambridge, MIT och Hong Kong University. Vi har även workshops året 
om för att hjälpa elever med deras ansökningar, samt vår senaste tjänst 

“Buddy Connect”, där vi kopplar samman elever från Norden för feedback 
till ansökningar och intervjuer. Vårt Community finns till för alla - de som 
bara är nyfikna på utlandsstudier, de som är i ansökningsprocessen och de 

som redan är utomlands. 

Emily de Connick 

Margherita 
Tommasini 
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Utställare

EducationUSA är ett officiellt informationscenter finansierat av
amerikanska staten som ger information om universitetsstudier i USA.

EducationUSA tillhör Swedish Fulbright Commission som erbjuder
stipendier för studier/forskning på masternivå och uppåt i USA. 

Marie Carle

Kommitté 1600 är en ideell organisation med syfte att hjälpa dig nå din 
dröm om utlandsstudier. Med fokus på de amerikanska SAT-proven och 

den amerikanska ansökningsprocessen. Ambitionen är att hjälpa nordiska 
gymnasieelever på traven på ett personligt och välkomnande plan där 

målsättningen är att du kommer in på den skola du vill, inte vinst. Därför 
är även hela vår verksamhet helt kostnadsfri för dig! Våra medlemmar är 

lika engagerade och entusiastiska som du och vi hoppas kunna inspirera och 
assistera på alla sätt vi kan! 

Max Kenning

Fiona Satterly Mr. Zheng Jian & Ms. Wu Juan 
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Anna Whitlocks
gymnasium

Hantverkargatan 29, Stockholm
Tisdag 8 oktober

kl 15:00 - 18:00


