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Ansökan till skolor inom EU
Du ansöker direkt till skolorna på deras hemsidor. Vi har en samarbetspartner som kan hjälpa dig med 
ansökan till alla universitet i Storbritannien samt engelskspråkiga utbildningar i Tyskland, Holland, Spa-
nien och Italien. Om du ansöker till ett college eller universitet behöver du vanligtvis skicka med:
-Dina betyg från gymnasium och högskola, översatta till engelska. Vi kan hjälpa dig på betygsoversattning.nu
-Ett TOEFL- eller IELTS-test för att visa att du är tillräckligt bra på engelska. Ibland räcker svenska gymnasiebetyg.
-Ett finansieringsintyg för att visa att du kan betala för dina studier och levnadsomkostnader. Du kan an-
söka om ett sådant från CSN med blankett 5514, men ibland krävs även bankkontoutdrag på engelska.

CSN och stipendier
När du studerar inom EU har du rätt till CSN så länge din utbildning är 
minst 3 veckor lång. CSN kan ofta täcka hela din kursavgift. På språkkurser 
får du dock studiemedel först från den 1 juli det år du fyller 20. Läs mer 
om CSN på Utlandsstudier.se. Här kan du också få tips i vår stipendieguide 
och ansöka om vårt eget Utlandsstudiestipendium med deadline 15/12.

Inget visum behövs
Som EU-medborgare behöver du inget visum för att studera i ett annat 
EU- eller Schengenland. Detta gäller även Storbritannien tillsvidare men 
där kan det eventuellt komma att krävas när de lämnat EU. Om du ska 
studera länge så bör man i vissa länder registrera sig med de lokala myn-
digheterna på plats. Det bör din skola i sådana fall informera om.

Försäkring
Det är livsviktigt att ha en bra försäkring när du studerar utomlands, det 
räcker inte med bara det Europeiska sjukförsäkringskortet, men det gör 
försäkringarna billigare inom EU. På Utlandsstudier.se hittar du en 
försäkringsväljare som hjälper dig att hitta rätt försäkring till dina 
utlandsstudier till förmånliga och rabatterade priser.

Frågor och mer information
Du hittar hundratals skolor inom EU i vår internationella skoldatabas på 
Utlandsstudier.se. Fyll i vår intresseanmälan för att få mer hjälp. I vår FAQ-
sektion kan du ställa allmäna frågor om utlandsstudier. För att planera dina 
utlandsstudier kan vi också tipsa om vår artikel:
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