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Visum och ansökan till skolor i Japan
Du ansöker direkt till skolorna. Det är inte så svårt. Läs mer i vår artikel Studentvisum och ansökan till 
Japan på Utlandsstudier.se. Vilket visum som krävs beror på hur länge du ska studera och vistas i Japan:
• 2-12 veckor: inget visum krävs, du får stanna i 90 dagar från inresan till Japan.
• 13-19 veckor: här hamnar du i en gråzon visummässigt där din vistelse är för lång för att åka utan 

visum men för kort för studentvisum. Då är den enda lösningen att resa in och ut i Japan en gång.
• 20 veckor eller längre: för långa kurser ska du ansöka om studentvisum. Det ger dig rätt att stanna i 

Japan under hela din studietid. Ansök i god tid, ansökningsdeadline är 5-6 månader innan kursstart.

CSN och stipendier
När du studerar i Japan har du rätt till CSN så länge din utbildning är 
minst 13 veckor lång. I Japan kan du ofta klara dig enbart på CSN men för 
språkkurser får du studiemedel först från den 1 juli det år du fyller 20. På 
Utlandsstudier.se kan du läsa mer om CSN, få tips i vår stipendieguide och 
ansöka om vårt eget Utlandsstudiestipendium med deadline 15/12.

Studentboende i Japan
Boendet är en viktig del av dina utlandsstudier. Studentboende i Japan 
håller ofta lägre standard än vi är vana vid hemma. De flesta studenterna 
bor i Share House (delade lägenheter/korridorsrum), små egna lägenhe-
ter eller värdfamiljer. Vi kan hjälpa dig att ordna prisvärt boende i Japan. 
Boka ditt studentboende till rabatterade priser på BoiJapan.se

Försäkring
Det är livsviktigt att ha en bra försäkring när du studerar i Japan. Ibland 
erbjuder skolorna en försäkring men den är sällan heltäckande så ta den 
bara om den är obligatorisk. 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
För mer information om våra utvalda skolor i Japan kan du göra en intresse-
anmälan på Utlandsstudier.se eller maila oss på student@utlandsstudier.se 
och ange vilken skola det gäller. Vi kan också tipsa om våra artiklar: 
Studera i Japan
Checklista för utlandsstudier
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