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Ett informationshäfte från:

Vad krävs för att få CSN för utlandsstudier?
Ålderskrav
Du måste vara yngre än 57 år. Rätten att låna minskar från och med 47.
För studier på s.k. gymnasienivå t.ex. folkhögskolor och språkkurser utomlands
som inte ger högskolepoäng har du inte rätt till studiemedel förrän den 1 juli det
år du fyller 20. Detta krav finns dock inte för studier på högskolenivå.

Utbildningskrav
Skolan och utbildningen där du ska läsa måste vara godkända av CSN.
Utbildningar inom EU måste vara minst 3 veckor långa för att ge rätt till
studiemedel.
Utbildningar utanför EU måste vara minst 13 veckor långa. Utanför EU kan du inte
få studiemedel för distansutbildningar eller deltidsstudier.

Tidigare lån och studier
Du kan låna till max 240 studieveckor på eftergymnasial nivå och max 80 veckor
på gymnasienivå (120 veckor om du hoppat av gymnasiet).
Om du har tagit CSN för tidigare studier så måste du ha uppfyllt CSNs krav på
studieresultat för att kunna låna till en ny utbildning. Om du har börjat betala av
dina lån när du söker studiemedel igen så måste du ha skött dina avbetalningar
för att beviljas studiemedel på nytt.

Bosättning och nationalitet
För att få studiemedel för utlandsstudier måste du ha bott i Sverige minst två år i
följd av de senaste fem åren. Om du inte är svensk medborgare så tillkommer
ytterligare krav.

Du hittar mer detaljer hos CSN
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/utlandsstudier-medstudiemedel.html#Krav
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Hur mycket pengar kan man få?
När du studerar utomlands får du studiemedel baserat på hur många veckor du
studerar. CSN skiljer mellan:
• Studier på högskolenivå/eftergymnasial nivå, t.ex. universitet. Du kan få
studiemedel i 240 veckor för studier på denna nivå. Det totala
undervisningsavgiftslånet kan dock inte överskrida 403 200 kr.
• Studier på gymnasienivå, t.ex. språkkurser utomlands som inte ger
högskolepoäng. Här kan du få studiemedel i 80-120 veckor.
I tabellen nedan ser du hur mycket pengar du kan få per vecka:
CSN-belopp per vecka 2022
Högskolenivå
Studiebidrag

Gymnasienivå
913

Studielån

2100

Merkostnadslån för
utlandsstudier
Merkostnadslån för
undervisningsavgift
Totalt per vecka

656
3360

1680

7029

5349

Utöver dessa belopp kan du också ta lån för resan till studieorten samt till en
utlandsstudieförsäkring.
Om du har barn kan du också få ett tilläggsbidrag och om du har jobbat heltid
nära inpå studierna kan du få ett tilläggslån för studier inom EU och Schweiz.

Beräkna dina studiemedel
Med hjälp av vår studiemedelsräknare på https://www.utlandsstudier.se/csn kan
du se exakt hur mycket pengar du kan få från CSN för din utbildning och samtidigt
få en kostnadskalkyl. Vi kan aldrig garantera hur mycket pengar du får från CSN.
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Hur skaffar man ett finansieringsintyg från CSN?
Om du ska studera i ett land som kräver studentvisum för studier över tre
månader t.ex. USA, Australien eller Japan så är det vanligt att skolan efterfrågar
ett finansieringsintyg för att kunna utfärda ditt visumunderlag.
Du kan ansöka om ett sådant intyg från CSN på blankett 5514:
https://www.csn.se/download/18.cf5065b16ffa258894c39/1621836530975/5514W.pdf

Blanketten är lätt att fylla i. Ange bara personuppgifter, skolans namn, ort, land och
landsnummer. Skriv skolans namn på utbildningen t.ex. Bachelor of Business eller Study Abroad
(för utbytesterminer). Under examensbenämning kan du ofta skriva samma sak som på
utbildning såvida du inte tar en specifik examen (t.ex. Bachelor’s Degree eller Cambridge
Examen). Skriv alltid den högsta utbildningsnivån du kommer att uppnå som examen. Fyll i
ungefärliga terminsdatum. Kryssa för att det finns tentamensmöjlighet och ange om studierna
ges på heltid vilket de bör göra. Glöm inte att ange dagens datum och signera. Posta sedan
blanketten till CSN på adressen som anges på blanketten.
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När CSN har behandlat din 5514-blankett så kommer de att skicka dig ett
finansieringsintyg som du sedan kan skicka vidare till din skola. Det ser ut ungefär
såhär (beloppen är för en utbildning på gymnasienivå våren 2018):

Efter att din riktiga CSN-ansökan (se sid 6) har godkänts får du ett mer utförligt
intyg på engelska, men då det tar ett tag att få ansökan godkänd är det oftast bäst
att intyga finansieringen via den metod vi beskrivit ovan.

Bankintyg
Skolorna har ofta krav på att du ska kunna visa upp ett visst belopp för att få ditt
visumunderlag (vanligtvis kostnaden för kursavgift och boende). Om CSN inte
täcker hela denna kostnad så får du förutom ovanstående intyg även skicka
skolan ett bankkontoutdrag som visar att du har mellanskillnaden mellan det
belopp du får från CSN och det belopp som skolan kräver. Läs igenom vilka krav
skolorna ställer på detta intyg. Ibland räcker det med en skärmdump från
internetbanken men ofta kan de kräva ett stämplat och underskrivet brev från
banken där det framgår hur mycket pengar du har i skolans valuta.
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Vilka bilagor behöver man till CSN-ansökan?
Innan du kan ansöka om studiemedel måste du vara antagen till en skola
utomlands och ha fått ett antagningsbevis från dem.

För ansökan till studier på eftergymnasial nivå behöver du
• Ett antagningsbevis där det framgår vilken utbildning du ska läsa
• Intyg på dina studietider på skolan (om det inte syns på antagningsbeviset)
• Om du söker lån till undervisningsavgiften behöver du också ett
antagningsbevis, en faktura eller annat dokument där det framgår:
o Hur stor kursavgiften är och vad som ingår i den
o När den måste betalas
o Vilken tidsperiod den avser

Om du saknar något av detta så får du be din skola att skicka det eller se om du
kan ta ett utdrag från en kurskatalog eller från internet. Till vissa utbildningar kan
mer dokumentation behövas t.ex. en studieplan för kurser utan poängsystem.

För ansökan om CSN för språkkurser utomlands (gymnasienivå)
Behöver du bara en bilaga. CSNs blankett 5509:
https://www.csn.se/download/18.4a98997b1668798201b2a1b/1548350900798/5509W.pdf

Den ska din språkskola fylla i åt dig. En färdigifylld blankett ser ut såhär:
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Hur fyller man i CSN-ansökan online?
När du är antagen på en skola utomlands och har de bilagor du behöver så är det
dags att göra CSN-ansökan online på:
https://tjanster.csn.se/bas/inloggning/valjInloggningssattOidentifierad.do
Här går vi igenom ansökan steg för steg med tips om vad du ska tänka på:

Steg 1
När du loggat in så kommer du till den här skärmen. Välj Skola utomlands och
tryck Nästa.
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Steg 2
Läs informationen om bilagorna och klicka på Nästa:
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Steg 3
Fyll i uppgifter om utbildningen du ska läsa. Fyll i utbildningens namn som skolan
har angett det t.ex. Bachelor of Business. Om du ska läsa study abroad terminer så
skriver du ”Study Abroad” i rutan utbildning. För högskolestudier väljer du
Program eller fristående kurs som typ av utbildning såvida det inte rör sig om
utbytesstudier anordnade av ditt svenska universitet. Ska du läsa på en språkskola
så väljer du givetvis Språkkurs. Klicka nej i rutan Distansstudier och klicka på
Nästa.
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Steg 4
Fyll i den studietid du vill söka studiemedel för. Tiderna ska framgå på din
bekräftelse från skolan. Om du ska läsa en språkkurs utomlands fyller du i det som
en sammanhängande period. Ska du läsa på universitet utomlands fyller du i varje
termin som en period. Du kan som mest söka studiemedel för 53 veckor i taget.
Välj heltid såvida du inte aktivt har valt att läsa en utbildning på deltid. I rutan
poäng fyller du i hur många poäng du beräknas ta, det bör framgå på ditt
antagningsbesked. I Europa är det vanligtvis 30 (ECTS) per termin och i USA är det
vanligtvis 12-15 credits per termin (på skolor med tvåterminssystem). Om du ska
läsa en språkkurs som inte ger poäng kan du fylla i antalet lektioner per vecka.
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Steg 5
Kryssa för den tidsperiod som du vill söka för där heltid och poäng ska vara
förifyllt från föregående sida.
Du ska också fylla i när studierna beräknas avslutas. På utbildningar som varar i
max ett år fyller du i samma månad som kursen slutar. På fleråriga utbildningar
fyller du i den uppskattade sluttiden för hela utbildningen.
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Steg 6
Svara på tre snabba frågor om dina gymnasiestudier.
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Steg 7 - viktigt
Nu kommer du till en av de viktigaste skärmbilderna. Om du vill låna maximalt
med pengar fyller du i blanketten som vi har gjort på bilden, men du anger
faktiska belopp för utlandsstudieförsäkring och resekostnad. Glöm inte att välja
heltid och kryssa för merkostnadslånen.
Om du inte vill ta lån så kan du välja att bara ansöka om bidrag och om du har ont
om CSN-veckor kvar (240 på högskolenivå och 80-120 på gymnasienivå) så kan du
välja att låna till ett färre antal veckor.
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Steg 8 - viktigt
Markera de perioder du vill låna till och fyll i kostnaden för kursavgiften.
Observera att beloppet ska anges i svenska kronor så du får omvandla skolans pris
till svenska kronor. Ta bara med kostnader för undervisning och ansökningsavgift,
boendekostnader etc. får inte räknas med här.
Kryssa Nej i rutan månadsvis betalning. Jag känner inte till någon skola som
accepterar detta. På ditt antagningsbevis eller din faktura ska det framgå när
kursavgiften ska vara betald. Dessa fungerar då som de intyg CSN efterfrågar.
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Steg 9 - viktigt
Kryssa Nej på frågan om tilläggsbidrag såvida du inte kommer att ha med dina
barn när du studerar utomlands.

Om ditt boende ska betalas i förskott eller om du har andra stora utgifter (utöver
kursavgiften) i början av din studietid så måste du meddela CSN detta här och
bifoga underlag på detta (t.ex. en faktura). Se vårt exempel nedan.
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Steg 10
Fyll i hur stora jobbinkomster du beräknas ha i anslutning till studietiden. Om du
tjänar mycket så kan ditt studielån bli reducerat.
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Steg 11
Dubbelkolla dina kontaktuppgifter och meddela CSN hur du vill få ditt besked om
studiemedel. Om du väljer att få det per post (det tar lite längre tid) måste du
meddela tillfällig adress om du kommer att ha en sådan.
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Steg 12
Här laddar du upp ditt antagningsbesked och eventuella andra bilagor (se sidan
6). På språkkurser laddar du upp CSNs blankett 5509 ifylld av språkskolan.
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Steg 13
Här intygar du att du har bott i Sverige minst 2 av de senaste 5 åren vilket är ett
krav för att få CSN för utlandsstudier. Fyll i ditt födelsedatum i första rutan om du
har bott i Sverige hela ditt liv. Här kan du också lämna övriga uppgifter till CSN om
du så önskar men det behöver du i normala fall inte göra.
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Steg 14
Slutligen granskar du din ansökan så att allt ser bra ut. Intyga att uppgifterna
stämmer och signera. Sedan kommer du att få besked från CSN om några veckor.
Kring terminsstarterna kan det ta längre tid så ansök gärna i god tid.
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Studieförsäkran
Efter att du fått ett beslut om studiemedel måste du göra en studieförsäkran innan CSN betalar ut dina
pengar. I försäkran intygar du att du kommer att studera som planerat. Studieförsäkran kan du lämna på
Mina sidor hos CSN, i CSNs app eller på CSNs talsvar 0771-276 800. Om du ska läsa flera terminer
utomlands kommer du inför termin 2 och 4 att få göra en Studieförsäkran/Study Assurance på papper
som både du och skolan ska skriva på.
Läs mer om studieförsäkran hos CSN: https://www.csn.se/fragor-och-svar/hur-lamnar-jag-minstudieforsakran/studieforsakran.html

CSN betalar till dig och du betalar till skolan
CSN betalar ut både bidrag, studielån och merkostnadslån direkt till dig i enlighet med den
utbetalningsplan som du får när din studiemedelsansökan godkänns. Den första utbetalningen brukar
komma knappt tre veckor innan kursstart och innefatta merkostnadslånet för kursavgift för den första
terminen. Övriga lån och bidrag betalas vanligtvis ut månadsvis.
Du behöver aldrig betala något till oss på Utlandsstudier.se. När du har fått pengarna från CSN så betalar
du kursavgiften direkt till skolan. Håll koll på hur mycket du spenderar så att dina studiemedel räcker till
nästa utbetalning.

Lycka till med dina utlandsstudier!
På Utlandsstudier.se hittar du mer bra information som:
•
•
•

Checklista för utlandsstudier
Packningslista för utlandsstudier
Hur du får ut så mycket som möjligt av din studietid utomlands

Glöm inte att skaffa en bra utlandsstudieförsäkring! Du hittar tips och rabatter här:
https://www.utlandsstudier.se/forsakring
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