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Ansökan till skolor i USA
Du ansöker direkt till skolorna på deras hemsidor. Det är inte så svårt. Kontakta skolan om du har några
frågor. Var noggrann med din ansökan och skicka med allt som de efterfrågar. Det är bättre att göra en
bra ansökan än flera dåliga. Med ansökan behöver du bl.a. 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 ansöka om ett sådant från CSN med blankett 5514, men ibland krävs även bankkontoutdrag på engelska.
CSN och stipendier
När du studerar i USA har du rätt till CSN så länge din utbildning är minst
13 veckor lång. I vanliga fall kan du få ut drygt 4500 kr/vecka för språkstudier och drygt 6000 kr/vecka för högskolestudier. På Utlandsstudier.se
kan du läsa mer om CSN, få tips i vår stipendieguide och ansöka om vårt
eget Utlandsstudiestipendium med deadline 15/12.
Studentvisum
Som EU-medborgare kan du besöka USA på visa waiver i 90-dagar om du
ESTA-registrerar dig i förhand. När du ska studera i USA så behöver du
dock alltid ett studentvisum såvida du inte läser en kort språkkurs med
mindre än 17 timmars undervisning i veckan. På Utlandsstudier.se kan du
läsa mer om hur det går till i vår artikel: Studentvisum till USA
Försäkring
Det är livsviktigt att ha en bra försäkring när du studerar i USA. Ibland
erbjuder skolorna en försäkring men den är sällan prisvärd eller 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
Gör en en intresseanmälan på Utlandsstudier.se för mer information om
våra utvalda skolor i USA. I vår FAQ-sektion kan du ställa allmäna frågor om
utlandsstudier. Vi kan också tipsa om våra artiklar: Studera i USA
Community College i USA
Checklista för utlandsstudier

