Checklista för utlandsstudier
Funderar du på att studera utomlands? Använd den här checklistan för
att planera dina utlandsstudier. När du har slutfört en punkt så bockar
du av den och går vidare till nästa. När alla punkterna är avbockade är
du redo att påbörja ditt utlandsäventyr.
Punkter att pricka av					
Sätt ett mål för dina utlandsstudier		
Hitta och välj en skola utomlands		
Ansök till en skola utomlands			
Gör en kostnadskalkyl				
Ansök om studiemedel från CSN		
Ansök om stipendier				
Boka studentboende utomlands		
Ansök om studentvisum			
Boka resan till studieorten			
Skaffa en försäkring				
Packa						
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Sidan

Vad kan man studera utomlands?				

4

Populära studeländer						

18

Vanliga frågor om utlandsstudier				

32

Få ut så mycket som möjligt av dina utlandsstudier		

34
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Välkommen till utlandsstudiehandboken!
I din hand håller du utlandsstudiehandboken fylld med råd och tips för
dig som vill studera utomlands. Steg för steg går vi igenom vad man ska
tänka på när man planerar sina utlandsstudier och ger hänvisningar till
onlineresurser där du kan läsa mer.
Handboken är skapad av Utlandsstudier.se som ger dig gratis information om utlandsstudier var du än vill studera i världen. Om du vill ordna
dina utlandsstudier på egen hand så kan du söka bland tusentals skolor
i vår skoldatabas, ställa frågor i vår FAQ och läsa massor med guider
och artiklar om utlandsstudier. Om du vill ha mer hjälp så har vi samarbetspartners som kan hjälpa dig med ansökan till de flesta universitet
runt om i världen. Fyll i vår intresseanmälan för mer information.
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Vad kan man studera utomlands?
Språkkurser, 2-80 veckor
Språkkurser utomlands är den
mest flexibla formen av utlandsstudier. Du väljer själv när du vill
börja och hur länge du vill läsa.
Många språkskolor har starter flera
gånger i månaden. Du kan läsa från
2 veckor ända upp till 80 veckor. Du
kan ta en kortare språkkurs på sommarlovet eller en längre kurs efter
gymnasiet. Det finns inget effektivare sätt att lära sig ett språk än att
studera det i landet där det talas.
High School-år
Vill du studera utomlands en längre tid innan du gått ut gymnasiet,
så är ett High School-år det främsta alternativet. Du studerar i USA
eller i ett annat engelsktalande
land och bor hos en värdfamilj eller på en boarding school där du
läser med inhemska studenter.
Prova på att leva som en amerikan
i ett år. Du får dock vanligtvis inte
tillgodoräkna High School-året på
gymnasiet hemma i Sverige.
Study Abroad, 1-2 terminer
Att läsa en eller två Study Abroadterminer på ett utländskt universitet eller college är det populäraste
sättet att studera utomlands på
för svenska studenter. Du kan antingen åka på en utbytestermin via
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ett svenskt universitet eller ordna
en Study Abroad-termin på egen
hand. Du läser fristående kurser
och får chansen att prova på universitetslivet utomlands till en betydligt lägre kostnad än om du tar
en flerårig utbildning utomlands.
Yrkesutbildningar & examina
På college och universitet utomlands kan du läsa nästan vilka
ämnen som helst. Vill du studera
utomlands en längre tid kan du ta
en fullständig utbildning på 1-6 år.
Det vanligaste är att man läser något av följande:
Diplomkurser, upp till 1 år
Praktiska collegeutbildningar med
fokus på ett ämne. Påminner om
svenska YH-utbildningar.
Associate Degree, 2 år
En ”halv kandidatexamen” som ges
på amerikanska Community College och ger dig möjlighet att transferera och ta en Bachelor på 2 år.
Bachelor’s Degree, 3-4 år
En kandidatexamen kan du ta på
alla universitet. Det är den vanligaste universitetsexamen.
Master’s Degree, 1-2 år
För dig som redan har en Bachelor.
En Master utomlands är det perfekta sättet att vässa ditt CV.

Läs mer
Språkskolor och språkkurser utomlands:
utlandsstudier.se/studera/language-school
High School-år utomlands:
utlandsstudier.se/studera/high-school
Study Abroad-terminer utomlands:
utlandsstudier.se/studera/study-abroad
Bachelor’s Degree/kandidatexamen:
utlandsstudier.se/studera/bachelors-degrees
Masterutbildningar utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/master-utomlands
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varför ska du studera utomlands?
Varför vill DU studera utomlands?
Som du ser finns det många skäl
att studera utomlands, men det
viktiga är att du vet vad du vill
uppnå med dina utlandsstudier.
Studera inte utomlands bara för
att din kompis vill göra det eller för
att dina föräldrar tycker att det är
en bra idé. Gör det för att det är
6 skäl att studera utomlands
någonting som du vill göra, och ta
1. Flera undersökningar visar att lite tid och fundera på vad du vill få
utlandsstudier sticker ut i ditt CV ut av dina utlandsstudier.
och gör dig mer attraktiv på arVad är viktigast för dig?
betsmarknaden.
För att kunna planera och genom2. Du kan gå en utbildning som du föra dina utlandsstudier på bästa
inte kan läsa eller komma in på sätt måste du veta vad du vill upphemma i Sverige. Många svenskar nå. Det är stor skillnad på om ditt
utbildar sig t.ex. till läkare eller de- mål är att ta ett år utomlands för
att gå en viss utbildning, bättra på
signer på skolor utomlands.
ditt CV eller om du mest vill åka
3. Du får internationell erfarenhet iväg för att ha kul och se världen.
och förståelse.
Det finns inga rätt eller fel, men
även om du mest åker iväg för upp4. Du får stå på egna ben och ut- levelsens skull så bör du fundera på
vecklas som människa.
vad du vill uppleva. Är det collegelivet? Är det att bo i ett visst land?
5. Du bättrar på dina språkkunskaEller vill du helt enkelt prova olika
per. Det finns inget bättre sätt att
ämnen på en Study Abroad-termin?
lära sig ett språk än att bo och studera språket i ett land där det talas. Skriv ned vad du vill uppnå
På nästa sida kan du skriva ned
6. Ha kul! Vem gillar inte att resa vad du har för mål med just dina
och upptäcka världen?
utlandsstudier.
Varför ska man studera utomlands? Kan man inte lika gärna
studera här hemma i Sverige där
nästan all utbildning är gratis och
man vet hur det funkar? Jo det kan
man, men för den som är nyfiken
av sig finns det många anledningar
att studera utomlands.
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SKRIV ned dina mål
Varför vill du studera utomlands? Vad är ditt mål?

Vad vill du studera?

Vilken typ av studieort vill du läsa på?
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hitta och välj en skola utomlands
Utgå ifrån dina mål
När du ska hitta en skola utomlands ska du utgå ifrån vad du vill
uppnå med dina utlandsstudier
som vi diskuterade på förra sidan.
Vad är viktigast för dig: studieorten
eller utbildningen? Exempel:
Oscar har alltid drömt om att bo och
studera i Paris. Vad han ska läsa där
har han inte riktigt funderat på, det
viktiga är att få uppleva livet i Paris.
Då skulle vi rekommendera att han
studerar franska på en språkskola.
Att tala franska är nyckeln till att
få ut så mycket som möjligt av en
vistelse i Frankrike och språkkurser
är ofta mindre krävande än universitetsstudier så han får gott om tid
över att utforska staden.
Emma är också lockad av Paris,
men hennes främsta dröm är att
utbilda sig till skodesigner. Hon
bör därför börja med att söka brett
efter skolor som ger utbildningar
inom skodesign och titta på vad de
kostar, vad de har för rykte och hur
svårt det är att komma in. Har hon
tur kanske hon hittar den perfekta
skolan i Paris, men det är mycket
möjligt att hon hittar en bättre/
billigare skola i t.ex. Italien istället.
Då är det nog där hon ska läsa om
utbildningen är viktigast för henne.
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Var hittar jag skolor utomlands?
Nuförtiden är det lättast att hitta
skolor online. Skoldatabasen på
Utlandsstudier.se kan vara en bra
startpunkt. Här hittar du tusentals
skolor över hela världen bl.a. alla de
populäraste och högst rankade universiteten i populära studieländer.
Hur väljer jag skola?
När du har hittat några skolor, som
passar dina kriterier, så är det dags
att titta närmare på dem för att se
vilken skola som är bäst för dig.
• Läs mer om deras utbildningar. Vilken skolas program låter
intressantast?
• Vad är deras antagningskrav
och ansökningsdeadline? Kanske kan du ta bort någon skola
vars deadline passerats eller
vars krav du inte kan uppfylla.
• Vad är skolans kursavgifter?
Erbjuder de stipendium? Finns
det något som motiverar merkostnaden för en dyrare skola?
Har du råd att läsa där?
• Hur ser deras campus ut? Har
de ett bra läge? Erbjuder de
studentboende?
• Vad har skolan för rykte och
ranking? Vad säger tidigare
studenter om dem?
Läs mer tips på Utlandsstudier.se

Läs mer
Sök bland tusentals skolor i vår skoldatabas:
utlandsstudier.se/skolor
8 steg för att välja en skola utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/valj-skola-utomlands
6 skäl att studera utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/6-skal-att-studera-utomlands
Fyll i vår intresseanmälan om du vill ha mer hjälp:
utlandsstudier.se/sidor/intresse
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ansök till ett universitet utomlands
När du har hittat en eller flera sko- Vad ska man skicka med ansökan?
lor du gillar är det dags att ansöka. Vad man ska skicka med ansökan vaHär får du hjälp att komma igång.
rierar mellan olika skolor och utbildningar. Läs mer på skolans sida med
När ska jag ansöka?
Admission Requirements. Här är
Grundregeln är ju förr desto bättnågra av de vanligaste dokumenten:
re. Ansöker du tidigt har du en
större chans att hinna ordna allt i • Skolans ansökningsformulär,
noggrant ifyllt
tid och du hinner söka till en annan skola om du inte blir antagen. • Dina betyg från gymnasium
och högskola, översatta till
Tidiga ansökningar ger dig också
engelska.
större chans att få stipendium.
Högt rankade universitet kan ha • En passkopia (fotosidan) så att
en ansökningsdeadline på upp till
skolan kan utfärda ett visumtio månader innan kursstart medan
underlag.
mindre skolor ofta kan sökas nära • Ett TOEFL- eller IELTS-test för att
inpå. Du bör dock ansöka senast ett
visa att du är tillräckligt bra på
par månader innan kursstart för att
engelska. En del skolor godkänhinna ordna med visum och CSN etc.
ner svenska gymnasiebetyg.
Hur många skolor ska jag söka till? • Ett finansieringsintyg för att
visa att du kan betala för dina
Gör hellre en bra ansökan än många
studier och levnadsomkostdåliga. För svenska studenter är det
nader. Du kan ansöka om ett
inte så svårt att komma in på utbildsådant från CSN med blankett
ningar utomlands såvida du inte sö5514, men ibland krävs även
ker till högt rankade universitet. Då
bankkontoutdrag på engelska.
kan det vara värt att ansöka till flera.
• Motivationsbrev och/eller reVar ansöker jag?
ferensbrev. Utländska skolor
Ansökan görs i regel online på skolortittar inte bara på dina betyg,
nas hemsidor. Vi har partners som kan
det är inte ovanligt att du också
hjälpa dig med ansökan till alla universifår skicka in referenser och motet i Storbritannien och Australien samt
tivationsbrev för att bevisa att
många skolor i USA, EU och Östasien.
du är en lämplig student.
Fyll i en intresseanmälan för att få hjälp.
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Läs mer
Hur man ansöker till universitet utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/ansokan
Hur man bilr antagen till världens bästa universitet:
utlandsstudier.se/artiklar/varldens-basta-universitet
Fyll i vår intresseanmälan om du vill ha mer hjälp:
utlandsstudier.se/sidor/intresse
TOEFL-examen:
utlandsstudier.se/studera/toefl
IELTS-examen:
utlandsstudier.se/studera/ielts
11

Finansiera dina utlandsstudier
Gör en kostnadskalkyl
De flesta utbildningar utomlands
har en kursavgift. Därutöver behöver du pengar till boende, resa,
försäkring, kursmaterial, nöjen etc.
Har du tillräckligt med pengar för
att genomföra dina studier?
Vi rekommenderar att du gör en
enkel kostnadskalkyl där du summerar alla dina uppskattade utgifter. Då ser du hur mycket pengar
du kommer att behöva i form av
studiemedel, stipendier och egna
besparingar. Se till att ha lite marginal. Skolorna har ofta en färdig
uppskattning för hur mycket pengar
man behöver för att studera där.
Hur mycket kan man få från CSN?
När du studerar utomlands har du
rätt till samma bidrag och studielån som när du studerar på högskolan i Sverige. Därutöver kan
du få ett merkostnadslån för utlandsstudier på 591 kr per vecka.
I dagsläget (vårterminen 2020) kan
du totalt få ut 3306 kr i veckan till
levnadsomkostnader. Därutöver
kan du även ta merkostnadslån för
kursavgift, resa och försäkring.
Till kursavgiften kan du låna drygt
3000 kr/vecka på högskolenivå och
drygt 1500 kr/v på gymnasienivå
(t.ex. språkkurser). Beloppen upp12

dateras varje år. Läs mer på Utlandsstudier.se där du även kan beräkna
dina studiemedel i vår CSN-räknare.
Norska medborgare kan på liknande sätt söka studiemedel från Lånekassen och finska medborgare kan
få studiemedel från Kela.
Vilka utbildningar ger rätt till CSN?
De flesta utlandsstudier på högskolenivå ger rätt till studiemedel från
CSN. För språkkurser utomlands
kan du få studiemedel från och
med den 1 juli det år du fyller 20
på godkända skolor. För att få CSN
måste din utbildning vara minst 3
veckor lång inom EU eller minst 13
veckor lång utanför EU.
Hur ansöker man om CSN?
När du har blivit antagen till en skola
utomlands och fått ett antagningsbevis (eller CSN-intyg 5509 om du
ska läsa på en språkskola), så ansöker du om studiemedel direkt på
CSNs hemsida. Läs mer och se en instruktionsvideo på Utlandsstudier.se
Fler sätt att finansiera dina studier
Du kan också finansiera dina studier
med egna besparingar, andra lån
(England erbjuder t.ex. lån till studenter som inte tar CSN) samt extrajobb
innan och under studietiden. På nästa
uppslag kan du läsa mer om stipendier.

Läs mer
Beräkna dina studiemedel i vår CSN-räknare:
utlandsstudier.se/csn
Information om CSN för utlandsstudier:
utlandsstudier.se/sidor/csn
Vad kostar det att studera utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/vad-kostar-det-att-studera-utomlands
Kan man studera utomlands utan egna pengar:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-utan-pengar
Jobba extra när du studerar utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/jobba-utomlands
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Stipendier för utlandsstudier
Du kan dryga ut din studentbudget
genom att ansöka om stipendier. Ska
du läsa på ett större universitet har
du ofta en chans att få ett stipendium direkt från skolan där du ska
läsa, men räkna inte med att kunna finansiera hela kostnaden. Du
kommer att behöva CSN eller andra
pengar också, även om du har turen
att få ett stipendium.
Är det svårt att få stipendier?
Ja det är ganska svårt, men det beror på
vad du ska läsa. För High School-år och
språkkurser utomlands finns det väldigt
få stipendier så där är chansen liten.
För studier på undergraduatenivå erbjuder en del skolor stipendier som reducerar kursavgiften för
duktiga studenter. Det bör du ansöka om när det finns. Det brukar röra
sig om en rabatt på 5-20%. Att få ett
fullt stipendium är nästan omöjligt
på den här nivån om du inte läser i
USA och idrottar på landslagsnivå.
På Master- och Doktorandnivå
ökar chanserna men då tilldelas stipendier i regel med förbehåll att du
får jobba åt skolan som lärarassistent eller researchassistent.

och ta. Om du kan bidra med något som skolan vill ha (duktiga studenter, atleter, svenska studenter,
arbete etc) så ökar dina chanser.
Det finns även många externa stipendier men ofta är det hård konkurrens om dessa.
Kan ni hjälpa mig med stipendier?
Vi har sammanställt en stipendieguide där du kan läsa mer om hur
man hittar och ansöker om stipender för utlandsstudier. Vi uppmanar
också våra partnerskolor att erbjuda
rabatter och stipendier för svenska
studenter. Se länkarna här intill.
Vi har en partner som kan hjälpa
till med sportstipendier i USA (för
dig som inte redan är antagen till en
skola). I övrigt har vi dock inte några
resurser för att ge dig personlig stipendierådgivning, men vi erbjuder
ett eget utlandsstudiestipendium:

Utlandsstudiestipendiet
Varje år delar vi ut vårt utlandsstudiestipendium till en utvald student.
Stipendiet omfattar 10-15000 kr.
Ansökningsdeadline är den 15/12
för utbildningar som påbörjas nästa
år. Stipendiet ges för utbildningar på
Var hittar jag stipendier?
språkskolor, college och universitet
Du har störst chans att få stipen- utomlands. Stipendiet kan inte södium av skolan där du ska läsa. kas för High School, praktik eller utStipendier handlar ofta om att ge bildningar som redan har påbörjats.
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några skolor med bra stipendier:
Waseda BK japanska språkkurser
Studera japanska på Waseda BK i Tokyo. Studenter
från Utlandsstudier.se får ett stipendium
värt ca 31000 kr på ettårskurserna!
utlandsstudier.se/skolor/waseda
Stora stipendier i USA
Få stipendier på upp till 70% av kostnaderna på
utvalda college och universitet i USA.
Fyll i en intresseanmälan för mer info.
utlandsstudier.se/skolor/gocampus
BHMS, Schweiz
Läs Business Management, Hotel Management
eller Culinary Arts på denna välkända skola.
Betald praktik & stipendium på 2000 CHF.
utlandsstudier.se/skolor/bhms

Läs mer
Vårt Utlandsstudiestipendium:
utlandsstudier.se/artiklar/utlandsstudiestipendiet
Stipendier och rabatter på skolor runt om i världen:
utlandsstudier.se/rabatter
Stipendieguide för utlandsstudier:
utlandsstudier.se/artiklar/stipendier-for-utlandsstudier
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förberedelser inför din resa
Resan till din studieort
Kolla upp när du tidigast/senast
kan anlända innan du bokar din
resa. Vissa skolor har inskrivning
ett par veckor innan kursstart och
campusboende brukar ha bestämda inflyttningsdagar. Samtidigt beBoka studentboende
gränsar många visum hur tidigt du
Boendet är en viktig del av din stufår komma så boka inte din flygbildietid utomlands. Som student bor
jett innan du har kollat upp detta.
man vanligtvis i korridorsrum, delad
lägenhet eller värdfamilj. Många Skaffa en utlandsstudieförsäkring
skolor erbjuder några av dessa bo- Glöm inte att skaffa en utlandsstuendealternativ. Att boka boende dieförsäkring! Det är lätt att glömgenom skolan är tryggt och enkelt, ma, men försäkringen är livsviktig
men ibland är det billigare att ordna om det väl händer något. Försäkboende på egen hand. Vi kan hjälpa ringar täcker inte bara stöld och
dig med studentboende i Japan,
sjukvård utan även många dyrare
Korea, USA, England, Spanien, saker som sjuktransporter, anFrankrike och Tyskland. Läs mer i svarsskydd och rättsskydd.
vår artikel om studentboende.
Många skolor kräver att du visar
upp ett försäkringsbevis den första
Ansök om studentvisum
skoldagen. På Utlandsstudier.se
När du studerar utanför EU så beger vi mer information och hjälper
höver du i regel ett studentvisum.
vi dig att hitta bra försäkringar för
Har du inte skaffat det så kan ditt utdina utlandsstudier till förmånliga
landsstudieäventyr ta slut redan på
priser.
flygplatsen. Steg ett är att bli antagen till en skola utomlands. De kom- Packa för dina utlandsstudier
mer då att skicka dig det underlag Glöm inte pass, visum, biljetter,
som du behöver för att ansöka om antagningsbrev, adresser, laddare,
studentvisum. Vänta inte för länge! adaptrar, pengar, betalkort, mediFör mer detaljer se visumguiderna ciner etc. Se vår packningslista onpå Utlandsstudier.se
line för mer information.
Det är mycket att förbereda när
man ska studera utomlands, men
om du följer stegen i vår checklista
på sidan 2 så behöver du inte missa något. Här tar vi en närmare titt
på några praktiska förberedelser.
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Läs mer
Utlandsstudieförsäkringar till rabatterade priser:
utlandsstudier.se/forsakring
Studentvisum för utlandsstudier:
utlandsstudier.se/sidor/visum
Studentboende utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/studentboende-utomlands
Tänk på detta när du bokar resan till din studieort:
utlandsstudier.se/artiklar/resan
Packningslista för utlandsstudier:
utlandsstudier.se/artiklar/packingslista
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studera i usa
USA är världens populäraste land
för svenska studenter. Här läser ca
5000 CSN-studenter varje år.
Vad kan man studera i USA?
Här kan du läsa allt från high schoolår till språkkurser, study abroad-terminer och hela universitetsutbildningar. USA har också en skolform
som kallas Community College där
du på två år kan ta en s.k. Associate
Degree (en halv kandidatexamen det finns ingen svensk motsvarighet). Sedan kan du gå in direkt på år
tre av fyra på ett amerikanskt universitet. Fördelen med detta upplägg är att det är betydligt billigare
att läsa på Community College. De
har dock lägre status än universiteten så vill du vässa ditt CV med en
kortare utbildning i USA så bör du
läsa på ett universitet.

Får man jobba på studentvisum?
USA är restriktiva med rätten att
jobba under studietiden. Från och
med din andra termin har du rätt
att jobba på campus men då krävs
det att du läser på en större skola. Efter en högskoleutbildning på
minst ett år kan du ansöka om OPT,
rätten att stanna kvar och jobba ett
år efter avslutade studier. Läs mer i
vår artikel studera i USA.
Klarar man sig på CSN?
USA har höga kursavgifter. På Community College brukar man kunna
klara sig på CSN om man inte har
för höga levnadsomkostnader. På
andra utbildningar behöver man
vanligtvis en del egna pengar om
man inte får stipendier. Vi har
partners som kan hjälpa dig med
sportstipendier i USA, främst på
hela universitetsutbildningar.

Behöver man studentvisum?
Ja, du behöver studentvisum för att
studera i USA, det enda undantaget
är om du läser en engelsk språkkurs på max 17 timmar i veckan och
max 12 veckor. För att ansöka om
studentvisum måste du först bli an- Hur ansöker man?
tagen till en skola i USA och få ett Man ansöker vanligtvis direkt till skos.k. I-20. Det brukar inte vara några lorna online. Vi har partners som kan
problem för svenskar att få visum hjälpa dig med ansökan till många
men ansök i god tid. Läs mer i vår utbildningar i USA. Fyll i en intresseanmälan för mer information.
artikel om studentvisum till USA.
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Seattle Colleges
Studera i trendiga Seattle. Study Abroad-terminer,
Associate Degrees & Bachelor Degrees.
utlandsstudier.se/skolor/seattlecentral
University of California Santa Barbara
Läs Study Abroad-terminer med fristående kurser på högrankade UCSB. Vi garanterar
dig ett stipendium på 10% av kursavgiften.
utlandsstudier.se/skolor/ucsb

Läs mer
Universitet, college och språkskolor i USA:
utlandsstudier.se/studera/usa
Studera i USA:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-usa
Studentvisum till USA:
utlandsstudier.se/artiklar/studentvisum-till-usa
Bachelor’s Degree i USA:
utlandsstudier.se/artiklar/bachelor-usa
Community College i USA:
utlandsstudier.se/artiklar/community-college-usa
High School i USA:
utlandsstudier.se/artiklar/high-school-usa
Idrottsstipendier till USA:
utlandsstudier.se/artiklar/idrottsstipendier-usa
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Läs i storbritannien
Storbritannien är det näst populäraste studielandet för svenska
studenter efter USA. Här läser
man vanligtvis språkkurser, study
abroad-terminer eller hela universitetsutbildningar.
England och Wales
England och Wales har en enhetlig
kursavgift för EU-studenter som år
2020/2021 är £9250 per läsår på
undergraduatenivå. Det är billigare
än att studera på universitet i Australien och USA men dyrare än de
flesta andra europeiska länder. Det
är precis på gränsen att man kan
betala kostnaden med CSNs kursavgiftslån. Om du studerar i London kommer du dock att behöva
en del egna pengar då boendet är
såpass dyrt där.

vi känner inte till någon aktör som
kan hjälpa dig gratis med ansökan
till Skottland.

Brexit, jobb och visum
I dagsläget krävs inget visum för att
studera i Storbritannien och det är
fritt fram att jobba (du behöver
dock skaffa ett National Insurance
Number samt ett brittiskt bankkonto). EU-studenter har samma
kursavgifter som de brittiska studenterna. Allt detta kan dock förändras för dig som påbörjar en
en utbildning i Storbritannien läsåret 2021/2022 eller senare när
Skottland
övergångsperioden efter Brexit är
Skottland är väldigt populärt bland
avslutad. Läs mer i vår artikel om
svenska studenter då universitetsutlandsstudier efter Brexit som du
utbildningar på undergraduatenivå
hittar i länkarna härintill.
är gratis för EU-studenter. Detta
gäller utbildningar som startar se- Hur ansöker man?
nast läsåret 2020/2021, sedan får I Storbritannien ansöker man vanvi se vad som händer efter Brexit. ligtvis till universitetsutbildningar
Nackdelen med att läsa i Skott- via UCAS.com. Vi har en samarbetsland är att deras kandidatexamen partner som kan hjälpa dig med
tar 4 år som i USA (och inte 3 år skolval och ansökan till alla universisom i resten av EU). Sedan är det tet i Storbritannien. Fyll i en intreshög konkurrens om platserna och seanmälan för mer information.
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Arts University Bournemouth
Studera ämnen som acting, architecture, creative
writing, dance, design, fashion, film etc.
utlandsstudier.se/skolor/aub
English in Totnes
Studera engelska i mysiga Totnes på sydkusten. Vi
kan hjälpa dig med språkkurser i hela England.
utlandsstudier.se/skolor/totnes
Universitetsansökan till Storbritannien
Få hjälp med ansökan till alla universitet i
England, Skottland och Wales.
utlandsstudier.se/skolor/university-direct

Läs mer
Universitet och språkskolor i Storbritannien:
utlandsstudier.se/studera/uk
Studera i England, Wales eller Skottland:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-england
Hjälp med ansökan till Storbritannien:
utlandsstudier.se/sidor/intresse
Så påverkar Brexit dina utlandsstudier?
utlandsstudier.se/artiklar/brexit
Sista chansen att studera gratis i Skottland?
utlandsstudier.se/artiklar/sista-chansen-skottland
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studera i australien
Australien är det tredje mest populära studielandet för svenska
studenter. Här lockar högklassiga
universitet, ett härligt klimat och
en avslappnad livsstil.
Vad kan man studera i Australien?
Du kan läsa de flesta utbildningar i
Australien. Studera engelska på en
språkskola eller ta en praktisk diplomutbildning på college inom ämnen som fitness eller grafisk design.
På universiteten kan du läsa fristående kurser som study abroad-student under 1-2 terminer eller ta en
kandidat- eller masterexamen. Australiens främsta universitet ingår i
den s.k. Group of Eight och är nästan alla rankade topp 100 i världen.

Får man jobba på studentvisum?
När du studerar i Australien på
studentvisum får du jobba 40 timmar på 14 dagar från och med att
dina studier startar. Under loven
kan du jobba obegränsat.

Klarar man sig på CSN?
Kursavgifterna är ganska höga i Australien så på många utbildningar
kommer du att behöva en del egna
pengar för att det ska gå runt. Du
har dock möjligheten at jobba vid
sidan av studierna. Diplomkurser
Behöver man studentvisum?
på college kostar mindre och kan
Du kan läsa kortare utbildningar
ibland finansieras helt med CSN.
på t.ex. språkskolor i Australien på
ett turistvisum (max 12 veckor) el- Hur ansöker man?
ler Working Holiday-visum (max Ansökan görs direkt till skolorna. Vi
16 veckors studier). För universi- har en samarbetspartner som kan
tetsstudier och längre utbildningar hjälpa dig helt gratis med skolval
i Australien behöver du dock ett och ansökan till alla universitet och
studentvisum. Det ansöker du om college i Australien. De har kontor
online efter att du har blivit anta- på många orter i Australien där de
gen till en skola i Australien och fått ordnar aktiviteter och kan hjälpa
ett s.k. CoE. Det brukar inte vara så dig med allt från jobb till boende.
svårt för svenskar att få visum. Läs Samtidigt hjälper vi dig med CSN
mer i vår artikel om studentvisum m.m. Fyll i en intresseanmälan för
till Australien på Utlandsstudier.se mer information.
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IH Sydney, Bondi, Melbourne & Darwin
Studera engelska, TESOL och diplomutbildningar inom Business i soliga Australien.
utlandsstudier.se/skolor/ihsydney
Australian College of Physical Education
Ta en Bachelor’s Degree inom sport, hälsa eller
dans på ACPE i Sydneys Olympic Parc.
utlandsstudier.se/skolor/acpe
Kaplan Business School Australien
Läs businessämnen i Sydney, Brisbane & Melbourne.
Du klarar dig på CSN & kan få 20% stipendium.
utlandsstudier.se/skolor/kaplan-business-school

Läs mer
Universitet, college och språkskolor i Australien:
utlandsstudier.se/studera/australia
Studera i Australien:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-australien
Studentvisum till Australien:
utlandsstudier.se/artiklar/studentvisum-australien
Gratis hjälp med ansökan till Australien:
utlandsstudier.se/skolor/australia
Vad är OSHC i Australien:
utlandsstudier.se/sidor/forsakring#insurance15
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studera inom EU
Att studera inom EU är lite billigare
och lite enklare än att studera i andra länder. Utmaningen kan vara
att hitta den utbildning du vill läsa
på ett språk som du behärskar.
Vad kan man studera inom EU?
Lite oväntat är Polen det populäraste studielandet i EU för svenska studenter. Anledningen till det är att
många studerar till läkare på engelska i Östeuropa där det är lättare
att komma in än hemma i Sverige.
Språkkurser är ett bra alternativ för
kortare studier i länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien.
Universitetsutbyten inom Erasmusprogrammet är också vanligt inom
EU men här erbjuder färre universitet Study Abroad-terminer för studenter som kommer på egen hand.
Låga kursavgifter
I länder som Danmark, Finland,
Frankrike och Tyskland kan du studera mer eller mindre gratis på publika universitet. Holland, Italien
och Spanien har kursavgifter men
de är lägre än i den engelsktalande
världen. På undergraduatenivå ges
dock de flesta utbildningar på det
inhemska språket. Det är lättare
att hitta utbildningar på engelska
på Masternivå.
Det finns gott om privata college
24

och universitet inom EU som specialiserade på ämnen som design,
hotell och turism eller business.
Dessa skolor ger i regel utbildningar på engelska men kursavgifterna
är högre än på statliga universitet.
Jobb och studentvisum
Inom EU behöver du som är EUmedborgare inget visum och det
är fritt fram att jobba.
Klarar man sig på CSN?
Inom EU har du rätt till CSN på utbildningar som är 3 veckor eller
längre. Du kan ofta klara dig på
studiemedlen men om du läser på
en privat skola med höga kursavgifter så kan du ibland behöva en del
egna pengar för att det ska gå runt.
Hur ansöker man?
Systemen varierar mellan olika
länder men vanligtvis ansöker
man online direkt till den skola
som man vill läsa på.
Vi har partners som kan hjälpa
till med ansökan till många skolor
inom EU, inklusive läkarutbildning.

Ironhack i Paris, Barcelona, Berlin & Amsterdam
9-veckorskurser i webbutveckling eller UI/UX-design. CSN i Berlin & stipendium för tjejer.
utlandsstudier.se/skolor/ironhack
EU Business School
Ta en Bachelor eller Master inom olika businessämnen i Barcelona, München, Geneve.
utlandsstudier.se/skolor/eubusiness
Nebrija University, Madrid
Läs spanska, utbytesterminer, en Bachelor eller Master
på engelska på ett internationellt universitet.
utlandsstudier.se/skolor/nebrija
Universitat Autònoma de Barcelona
Läs utbytesterminer på engelska eller spanska
språkkurser på ett högrankat universitet.
utlandsstudier.se/skolor/uab

Läs mer
Studera inom EU:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-eu
Läkarutbildningar utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/lakarutbildning-utomlands
Hjälp med skolval och ansökan:
utlandsstudier.se/sidor/intresse
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studera i korea
Sydkorea är det land som har ökat
mest bland svenska studenter på
senare år. Här lockar ungdomskultur, mat, teknik och shopping i ett
spännande land.
Vad kan man studera i Korea?
De flesta som studerar i Sydkorea läser anting en språkkurs eller på ett universitetsutbyte. Att
lära sig språket är en förutsättning för att verkligen kunna förstå
Korea. Det koreanska skriftspråket Hangul är väldigt logiskt så
det går ganska snabbt att lära sig.
Korta språkkurser kan man läsa på
privata språkskolor men för längre
kurser rekommenderas universiteten som kan utfärda studentvisum. Vi kan också hjälpa dig att läsa
study abroad-terminer på engelska
i Korea utan att du behöver vara inskriven på ett svenskt universitet.
Vill du ta en hel kandidatexamen
i Sydkorea krävs vanligtvis att du
behärskar en del koreanska då alla
kurser inte brukar finnas tillgängliga på engelska. Då måste du uppnå minst nivå 3 på det koreanska
språktestet TOPIK.
Behöver man studentvisum?
Svenskar behöver inget visum för
att besöka Korea i upp till 12 veckor
men om du ska studera längre än
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så behöver du vanligtvis studentvisum som du ansöker om efter att
du blivit antagen på ett universitet. Läs mer på Utlandsstudier.se
Får man jobba på studentvisum?
Läser du med studentvisum på ett
koreanskt universitet så brukar du
få rätt att jobba halvtid med din
skolas godkännande efter att du
har studerat där i ett halvår.
Klarar man sig på CSN?
Ja, kursavgifterna i Korea är relativt låga så man brukar kunna klara
sig på studiemedel från CSN. Det
beror dock på vanor, boendekostnad och valutakurser.
Hur ansöker man?
Ansökan görs direkt på skolornas
hemsidor. Vi har stor erfarenhet
av studier i Korea och kan hjälpa
dig med ansökan till alla typer av
utbildningar (språkkurser, study
abroad-terminer på engelska och
kandidatprogram) på utvalda universitet i Seoul. Fyll i en intresseanmälan för mer information.

Konkuk University
Läs koreanska språkkurser eller en hel kandidatexamen. Vi hjälper dig med ansökan!
utlandsstudier.se/skolor/konkuk

Hanyang University
Ta utbytesterminer på ett högrankat universitet
med många internationella studenter i Seoul.
utlandsstudier.se/skolor/hanyang

Hankuk University of Foreign Studies
Läs Study Abroad-terminer eller kandidat-program till förmånliga priser i Seoul.
utlandsstudier.se/skolor/korea-exchange

Läs mer
Universitet och språkskolor i Korea:
utlandsstudier.se/studera/south-korea
Studentvisum i Korea:
utlandsstudier.se/artiklar/visum-korea
Studentberättelse från Seoul:
utlandsstudier.se/artiklar/student-seoul
Studentboende i Korea:
www.boikorea.se
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studera i japan
Japan är ett av världens populäraste
länder för svenska språkstudenter.
Här finns ett fantastiskt utbud av
mat, shopping och nöjen samt inte
minst en ungdomskultur som lockar.
Vad kan man studera i Japan?
De flesta börjar med att studera
språk i Japan. Språket är nyckeln
till den japanska kulturen. Du kan
studera upp till två år/80 veckor på
japanska språkskolor. Därefter har
du möjlighet att läsa vidare på fyraåriga universitetsutbildningar eller
2-3 åriga praktiska utbildningar på
japanska college/Senmon Gakko.
Det finns universitetsutbildningar
på engelska i Japan men de flesta
universitet tar bara emot utbytesstudenter från andra universitet.
Behöver man studentvisum?
Svenskar kan besöka Japan i 90 dagar utan att skaffa något visum. Om
du åker dit med avsikt att studera
och ska läsa i längre än 90 dagar
så ska du dock ansöka om studentvisum. Det brukar inte vara några
problem för svenska studenter att
bli godkända men det är en tidskrävande process så vi rekommenderar att du börjar ansöka till den
skola du vill läsa på ett halvår innan
kursstart. Läs mer i vår visumartikel
på Utlandsstudier.se
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Får man jobba på studentvisum?
Om du har studentvisum kan du
ansöka om ett arbetstillstånd som
ger dig rätt att jobba 28 timmar
per vecka under terminerna och
40 timmar per vecka på loven mellan två terminer.
Klarar man sig på CSN?
En sparsam student brukar inte
behöva så mycket egna pengar för
att studera i Japan. Hur väl pengarna räcker beror dock på hur dyrt
man bor, var man läser och hur
stark den japanska Yenen är gentemot kronan. Läser du på universitet eller dyrare språkkurser så
är det bra att ha tillgång lite extra
pengar om inte CSN räcker till allt.
Många skolor kan också hjälpa dig
att hitta extrajobb i Japan.
Hur ansöker man?
Ansökan görs direkt till skolorna.
Ofta görs den fortfarande på papper där det är mycket som ska fyllas i så ansök i god tid. Genom våra
partners kan vi hjälpa dig med ansökan till skolor över hela Japan.

Yamanashi Gakuin University
Universitetsstudier på engelska. Global Business,
Political Science, Arts & Japan Studies.
utlandsstudier.se/skolor/yamanashi
Genki Japanese and Culture School
Flexibla språkkurser i små klasser i Tokyo, Kyoto
och Fukuoka. Tillvalskurser inom popkultur.
utlandsstudier.se/skolor/genkijacs
Samu Japanese Language School
Läs japanska i Tokyo med studentvisum från 20
veckor. Rabatt och hjälp att få jobb.
utlandsstudier.se/skolor/samu
>> Stipendium på 30000 kr på språskolan Waseda BK i Tokyo, se sidan 15!

Läs mer
Universitet och språkskolor i Japan:
utlandsstudier.se/studera/japan
Studera i Japan:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-japan
Studentvisum till Japan:
utlandsstudier.se/artiklar/studentvisum-japan
Lär dig japanska:
utlandsstudier.se/artiklar/lar-dig-japanska
Studentboende i Japan:
www.boijapan.se
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Andra länder
Kanada
Läs engelska språkkurser, kortare
praktiska collegeprogram eller en
hel universitetsutbildning. Kursavgifterna är lägre och visumen mer
flexibla än hos grannen USA.
Nya Zeeland
Välj mellan språkskolor och universitet. Ett vackert engelskspråkigt
land på andra sidan jorden.

Kina och Taiwan
Att lära sig kinesiska kan vara en bra
investering för framtiden & allt fler
universitet ger kurser på engelska.

Schweiz
Schweiz är känt för sina världsledande hotellskolor men här finns
också många bra universitet och
språkskolor. Kostnaderna är dock
högre än i resten av Europa.

Behöver man studentvisum?
Ja. Undantaget Schweiz, som är
medlemmar i Schengen, så behöver du alltid studentvisum för en
längre tids studier utanför EU. Länder som Nya Zeeland och Argentina kan svenska medborgare besöka
i 90 dagar visumfritt samtidigt som
du t.ex. tar en språkkurs. I Kanada
kan du vistas och studera ett halvår
utan visum, men du behöver studentvisum för att få jobba extra.
Klarar man sig på CSN?
Du kan få CSN på godkända utbildningar och skolor som är minst 13
veckor långa i dessa länder. I många
av dessa länder kan du täcka kursavgifterna med CSN om du inte bor
för dyrt eller har för dyra vanor.
Hjälp med ansökan
Vi har partners som kan hjälpa dig med
ansökan till många skolor i desa länder.
Fyll i en intresseanmälan för mer info.

Argentina
En populär destination för språkresor och universiteten är ibland gratis.
Sydafrika
Ett exotiskt alternativ för dig som
vill ta en engelsk språkkurs eller läsa
på ett engelskspråkigt universitet.
Malaysia
Många engelskspråkiga universitet
har campus i Kuala Lumpur, Malaysia. Här kan du få en utbildning av
hög kvalitet till en lägre kostnad än
i de engelsktalande länderna.
Ryssland
Lär känna vår östra granne genom
språk- eller universitetsstudier.
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Asia Pacific University, Malaysia
Study Abroad, Bachelors och Masters på engelska.
Billigare än i engelsktalande länder.
utlandsstudier.se/skolor/apu
Asia Exchange
Terminer och kandidatprogram i Kina, Taiwan, Bali,
Thailand, Malaysia, Korea & Nya Zeeland.
utlandsstudier.se/studera/asia-exchange
Liden & Denz, Ryssland
Studera ryska i Moskva, St Petersburg, Irkutsk
eller Riga, Lettland för att slippa visum.
utlandsstudier.se/skolor/lidenz
British Columbia Institute of Technology
Studera IT, grafisk design, ingenjörsämnen, transport eller business på BCIT i Vancouver.
utlandsstudier.se/skolor/bcit

Läs mer
Hitta hundratals skolor i dessa länder i vår skoldatabas:
utlandsstudier.se/skolor
Studera i Asien:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-asien
Hjälp med skolval och ansökan:
utlandsstudier.se/sidor/intresse
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frågor om att studera utomlands?
Kan man tillgodoräkna sina utlandsstudier i Sverige?
Detta är en vanlig fråga. Svaret beror på vad du läser utomlands och
på vilket sätt du vill tillgodoräkna
studierna i Sverige. Utlandsstudier
är alltid en bra merit när du söker
jobb och en utländsk examen är i de
flesta fall likvärdig en motsvarande
svensk examen.
Vill man jobba inom ett yrke som
kräver licens i Sverige som t.ex. läkare så kan det behövas kompletterande utbildning i Sverige, framförallt om du har studerat utanför EU.
Om du tar en hel juristutbildning
utomlands så kan det vara svårt
att jobba i Sverige då de legala systemen skiljer sig en hel del mellan
olika länder.
Du kan ansöka om validering av en
utländsk utbildning hos Universitets
och Högskolerådet. Om du vill tillgodoräkna utlandsstudier som en
del av en svensk examen så är det
upp till din svenska institution att
bedöma vad du kan tillgodoräkna.
Om du redan är inskriven på en universitetsinstitution i Sverige så rekommenderar vi dig att prata med
studievägledaren där innan du påbörjar dina utlandsstudier. Då kan
du försäkra dig om att de godkänner den skola där du vill studera ut32

omlands och de kan ge dig riktlinjer
för vilka kurser du kan tillgodoräkna
i den examen du vill ta i Sverige.
Läs mer i vår artikel om detta
ämne på Utlandsstudier.se
Vad innebär undergraduate?
Undergraduate är den engelska
benmämningen på studier som
leder till en kandidatexamen/
Bachelor’s Degree. När du börjar
läsa på universitet och college så
läser du på undergraduatenivå.
Om du redan har en Bachelor och
studerar på ett Masterprogram så
läser du på (post-)graduatenivå.
Kan man få hjälp att ordna sina
utlandsstudier?
På Utlandsstudier.se hittar du massor med hjälp för att ordna dina
utlandsstudier på egen hand. Om
du saknar någon info kan du ställa
en fråga till oss i vår FAQ-sektion.
Det finns ett antal utvalda skolor
med en utförligare presentation
på Utlandsstudier.se På dessa skolor kan vi ge dig ännu mera hjälp.
Vi har också samarbetspartners
som kan hjälpa dig med ansökan
till alla universitet i Storbritannien
och Australien samt många skolor
i USA, EU och Östasien. Fyll i vår
intresseanmälan för mer hjälp och
information!

Läs mer
Kan man tillgodoräkna en utländsk utbildning i Sverige:
utlandsstudier.se/artiklar/utlands-utbildning-sverige
Läs frågor och svar och ställ din egen fråga i vår FAQ:
utlandsstudier.se/faq
Fyll i vår intresseanmälan om du vill ha mer hjälp:
utlandsstudier.se/sidor/intresse
Följ oss på Facebook:
facebook.com/utlandsstudier.se
Följ oss på Instagram:
instagram.com/utlandsstudier.se
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gör det mesta av dina utlandsstudier!
Det blir aldrig som man har tänkt sig
En sak är säker när du studerar
utomlands. Verkligheten kommer
inte att se ut som du har föreställt
dig innan du åkte. Det behöver
inte bli sämre, men det kommer
definitivt att bli annorlunda.
Det finns en vardag även när du
studerar utomlands och i början så
kanske du känner dig lite ensam,
så få inte panik de första dagarna.
Det är när skolan börjar som du
kommer att lära känna folk och de
flesta som studerar utomlands har
bara roligare ju längre de är där.

Om du inte fullföljer din utbildning
utomlands så kan du få problem
med CSN när du kommer hem. Så
ta dina studier på allvar, du hinner
ändå ha roligt och du kommer att
må så mycket bättre.
Kom ihåg dina mål
Minns dina mål som du satte upp
innan du åkte och gör en plan för
hur du ska uppnå dem. Utan en
plan så är det lätt att tiden går och
det kanske är dags att åka hem
innan du inser att du inte gjort allt
det där du ville göra.

Nätverka och skaffa vänner för livet
De flesta är kontaktsökande när de
studerar utomlands. Ansträng dig
lite för att lära känna nya människor, det kommer att löna sig. Det
är en perfekt tid att träffa nya vänner och få nya perspektiv. Du kan
finna vänner för livet, en livspartner, en businesspartner eller kanGör det mesta av dina studier
ske bli vän med en professor, som
Att studera är en central del av kan vara din referens när du söker
dina utlandsstudier. Ta vara på det framtida jobb och utbildningar.
och försök lära dig så mycket som
möjligt. Om du åker på en språk- Ha kul!
kurs till Frankrike så vill du väl kom- Att studera utomlands är en fanma hem med flytande franska? Då tastisk upplevelse. Gör det mesta
får du anstränga dig lite och plugga av din studietid och ha kul!
en del på fritiden också.
Var aktiv och sitt inte på ditt rum
Sitt inte för mycket inne på ditt rum
och chatta med din familj och dina
kompisar i Sverige, då är det lätt att
få hemlängtan. Gå ut och utforska
din studieort och ditt studieland.
Var aktiv och följ med på aktiviteter
som skolan och dina vänner ordnar.
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tack till de presenterade skolorna

Som har bidragit till att göra denna utlandsstudiehandbok möjlig.
College of the Desert
Prisvärt Community College i kändisarnas favoritort Palm Springs, Kalifornien.
utlandsstudier.se/skolor/collegeofthedesert
French in Normandy
Studera franska på en prisbelönt språkskola i en
vacker miljö i Rouen, Normandie.
utlandsstudier.se/skolor/french-in-normandy
University of Alicante
Studera spanska med ECTS-poäng och CSN även
för 19-åringar i populära Alicante, Spanien.
utlandsstudier.se/skolor/csidiomas
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