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Varje år väljer cirka 30.000 svenska elever att förlägga en del av sina studier
utomlands. En del ordnar sina studier på egen hand, andra åker som
utbytesstudent.

Att studera på egen hand
Väljer Du att studera på egen hand sköter Du ansökningsförfarandet själv. Tänk på
att många universitet tar ut terminsavgifter från studenter som studerar utanför
utbytesavtal. Du har dock möjlighet att få extra studielån av CSN för att täcka
dessa kostnader.
Tänk även på följande:
- Kontrollera att universitet är godkänt av myndigheterna i värdlandet, exempelvis
via Studentbyrån eller Högskoleverket.
- Välj kurser som inte ämnesmässigt överlappar det Du har läst eller tänker läsa i
Sverige.
- Välj kurser som erbjuds inom svensk högskoleutbildning. Detta underlättar
tillgodoräknandet av Dina studier när Du kommer hem.
- Ta med Dig utförlig dokumentation hem om studiesystemet, hur många poäng per
termin som krävs för heltidsstudier, etc.

Att studera utomlands via ett utbytesavtal
En stor fördel med att studera genom ett utbytesavtal är att Du slipper betala för
Din studieplats vid värduniversitetet. Dessutom upplever många att formaliteter
kring ansökningsförfarandet är mindre komplicerat.

Hel utbildning utomlands
Du kan läsa en hel utbildning utomlands. Om Du väljer att utbilda dig till något av
de yrken som är reglerade och sedan vill arbeta i Sverige är det viktigt att Du tar
reda på vilka regler som gäller.
Kontrollera med högskoleverket och se hur man värderar utbildningen.

Du kan även välja att studera en kortare tid utomlands och sedan söka Dig vidare
till ett universitet eller en högskola i Sverige. Det är den svenska högskolan som
bestämmer om Du kan tillgodoräkna dig dina högskolestudier. Svenska universitet
och högskolor tillgodoräknar endast studier vid universitet som är godkända av
myndigheterna i utbildningslandet.

Ekonomi
Det blir ofta dyrare att studera utomlands. Förutom kostnader för bostad tillkommer
resor, telefonsamtal, utlandsförsäkring, olika avgifter i samband med ansökan och
eventuella terminsavgifter.

Studiemedel
Du kan få svenska studiemedel för att studera utomlands. Den utländska
utbildningen måste då uppfylla vissa krav. Utbildningen måste läsas på heltid, pågå
minst 13 veckor och vara erkänd i studielandet.

Du måste även ha grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.

Du får låna extra pengar till terminsavgifter.

Ansök om studiemedel på CSN
Mer information om studiemedel får Du av Centrala studiestödstödsnämnden
(CSN).CSN kan även ge information och bedöma om en utbildning utomlands är
godkänd för svenska studiemedel. I en del fall när inte CSN inte får fram tillräckligt
med information om utbildningen lämnas ärendet över till Högskoleverket.

Förmedlingsföretag
Det finns en del svenska företag som kostnadsfritt hjälper svenska studenter att
hitta till universitet utomlands.
Man ska dock komma ihåg att de i efterhand oftast får en ersättning av universitet
för sin "hjälp".
Ta emot hjälpen men ha det i bakhuvudet att förmedlingsföretaget har ett
egenintresse.
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