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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! Läs mer enligt sidhänvisningarna.

Punkter att pricka av               Sidan

Sätt ett mål för dina utlandsstudier  □    6

Hitta och välj en skola utomlands  □    8

Ansök till en skola utomlands   □  10

Gör en kostnadskalkyl    □  12

Ansök om studiemedel från CSN  □  12

Ansök om stipendier    □  14

Boka studentboende utomlands  □  16

Ansök om studentvisum   □  16

Boka resan, skaffa en försäkring & packa □  16

Gör det mesta av dina utlandsstudier □  18

Mer information               Sidan

Vad kan man studera utomlands?      4

Populära studeländer      20

Vanliga frågor om utlandsstudier    34

Legitimationsyrken och läkarutbildningar   36

Hur Utlandsstudier.se kan hjälpa dig    38
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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 informa-
tion 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. Vi har samarbetspartners som kan hjäl-
pa dig med ansökan till många skolor och universitet runt om i världen. 
Fyll i vår intresseanmälan för att få hjälp. Läs mer om oss på sidan 38. 
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Vad kan man studera utomlands?
Språkkurser, 2-80 veckor
Språkkurser utomlands är den 
mest flexibla formen av utlands-
studier. 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 som-
marlovet eller en längre kurs efter 
gymnasiet. Det finns inget effekti-
vare sätt att lära sig ett språk än att 
studera det i landet där det talas. 

High School-år
Vill du studera utomlands en läng-
re tid innan du gått ut gymnasiet, 
så är ett High School-år det främ-
sta alternativet. Du studerar i USA 
eller i ett annat engelsktalande 
land och bor hos en värdfamilj el-
ler på en boarding school där du 
läser med inhemska studenter. 
Prova på att leva som en amerikan 
i ett år. Du kan dock vanligtvis inte 
tillgodoräkna High School-år på 
gymnasiet hemma i Sverige.

Study Abroad, 1-2 terminer
Att läsa en eller två Study Abroad-
terminer på ett utländskt universi-
tet eller college är det populäraste 
sättet att studera utomlands på 
för svenska studenter. Du kan an-
tingen åka på en utbytestermin via 

ett svenskt universitet eller ordna 
en Study Abroad-termin på egen 
hand. Du läser fristående kurser 
och får chansen att prova på uni-
versitetslivet utomlands till en be-
tydligt lägre kostnad än om du tar 
en flerårig utbildning utomlands.

Yrkesutbildningar & examina
På college och universitet utom-
lands 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 nå-
got 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 Col-
lege och ger dig möjlighet att trans-
ferera och ta en Bachelor på 2 år.

Bachelor’s Degree, 3-4 år
En kandidatexamen kan du ta på 
alla universitet. Det är den vanli-
gaste universitetsexamen.

Master’s Degree, 1-2 år
För dig som redan har en Bachelor. 
En Master utomlands är det per-
fekta sättet att vässa ditt CV.
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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 

www.utlandsstudier.se/studera/language-school
https://www.utlandsstudier.se/studera/high-school
https://www.utlandsstudier.se/studera/study-abroad
https://www.utlandsstudier.se/studera/bachelors-degrees
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/master-utomlands
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varför ska du studera utomlands?
Varför ska man studera utom-
lands? 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.

6 skäl att studera utomlands

1. Flera undersökningar visar att 
utlandsstudier sticker ut i ditt CV 
och gör dig mer attraktiv på ar-
betsmarknaden.

2. Du kan gå en utbildning som du 
inte kan läsa eller komma in på 
hemma i Sverige. Många svenskar 
utbildar sig t.ex. till läkare eller de-
signer på skolor utomlands.

3. Du får internationell erfarenhet 
och förståelse.

4. Du får stå på egna ben och ut-
vecklas som människa.

5. Du bättrar på dina språkkunska-
per. Det finns inget bättre sätt att 
lära sig ett språk än att bo och stu-
dera språket i ett land där det talas.

6. Ha kul! Vem gillar inte att resa 
och upptäcka världen?

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 
någonting som du vill göra, och ta 
lite tid och fundera på vad du vill få 
ut av dina utlandsstudier.

Vad är viktigast för dig?
För att kunna planera och genom-
föra dina utlandsstudier på bästa 
sätt måste du veta vad du vill upp-
nå. Det är stor skillnad på om ditt 
mål är att ta ett år utomlands för 
att gå en viss utbildning, bättra på 
ditt CV eller om du mest vill åka 
iväg för att ha kul och se världen.
   Det finns inga rätt eller fel, men 
även om du mest åker iväg för upp-
levelsens skull så bör du fundera på 
vad du vill uppleva. Är det collegeli-
vet? Är det att bo i ett visst land? 
Eller vill du helt enkelt prova olika 
ämnen på en Study Abroad-termin?

Skriv ned vad du vill uppnå
På nästa sida kan du skriva ned 
vad du har för mål med just dina 
utlandsstudier.
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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 utom-
lands 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 univer-
sitetsstudier 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.

Var hittar jag skolor utomlands?
Nuförtiden är det lättast att hitta 
skolor online. Skoldatabasen på 
Utlandsstudier.se är en bra start-
punkt. Här hittar du tusentals sko-
lor över hela världen bl.a. alla de 
populäraste och högst rankade uni-
versiteten i populära studieländer. 
Fyll i vår intresseanmälan för att få 
hjälp att hitta skolor utomlands.

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 bäst?
• Vad är deras antagningskrav 

och ansökningsdeadline? Kan-
ske 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 mer-
kostnaden 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?
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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 för att få hjälp med skolval:
utlandsstudier.se/sidor/intresse

https://www.utlandsstudier.se/skolor
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/valj-skola-utomlands
utlandsstudier.se/artiklar/6-skal-att-studera-utomlands
https://www.utlandsstudier.se/sidor/intresse
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ansök till ett universitet utomlands
När du har hittat en eller flera sko-
lor du gillar är det dags att ansöka. 
Här får du hjälp att komma igång.

När ska jag ansöka?
Grundregeln är ju förr desto bätt-
re. Ansöker du tidigt har du en 
större chans att hinna ordna allt i 
tid och du hinner söka till en an-
nan skola om du inte blir antagen. 
Tidiga ansökningar ger dig också 
större chans att få stipendium. 
   Högt rankade universitet kan ha 
en ansökningsdeadline nästan ett år 
innan kursstart medan mindre sko-
lor ofta kan sökas nära inpå. Du bör 
dock ansöka senast ett par månader 
innan kursstart för att hinna ordna 
med CSN och tidigare än så för län-
der utanför EU där det krävs visum.

Hur många skolor ska jag söka till?
Gör hellre en bra ansökan än många 
halvdana. För svenska studenter är 
det inte så svårt att komma in på ut-
bildningar utomlands såvida du inte 
söker till högt rankade universitet. Då 
kan det vara värt att ansöka till flera.

Var ansöker jag?
Ansökan görs i regel online på sko-
lornas hemsidor. Vi har partners som 
kan hjälpa dig med ansökan till alla 
universitet i Storbritannien, Irland 
och Australien samt många skolor i 
Nordamerika, EU och Östasien.

Vad ska man skicka med ansökan?
Vad man ska skicka med ansökan va-
rierar mellan olika skolor och utbild-
ningar. Läs mer på skolans sida med 
Admission Requirements. Här är 
några av de vanligaste dokumenten:
• Skolans ansökningsformulär, 

noggrant ifyllt
• Dina betyg från gymnasium 

och/eller högskola, översatta 
till engelska.

• En passkopia (fotouppslaget) 
så att skolan kan utfärda ett vi-
sumunderlag.

• Ett TOEFL- eller IELTS-test för att 
visa att du är tillräckligt bra på 
engelska. En del skolor godkän-
ner svenska gymnasiebetyg.

• Ett finansieringsintyg för att 
visa att du kan betala för dina 
studier och levnadsomkost-
nader. Du kan ansöka om ett 
sådant från CSN med blankett 
5514, men ibland krävs även 
bankkontoutdrag på engelska.

• Motivationsbrev och/eller re-
ferensbrev. Utländska skolor 
tittar inte bara på dina betyg, 
det är inte ovanligt att du också 
får skicka in referenser och mo-
tivationsbrev för att bevisa att 
du är en lämplig student.
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Läs mer
Hur man ansöker till universitet utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/ansokan

Hur man blir antagen till världens bästa universitet:
utlandsstudier.se/artiklar/varldens-basta-universitet

Fyll i vår intresseanmälan om du vill ha hjälp:
utlandsstudier.se/sidor/intresse

TOEFL-examen:
utlandsstudier.se/studera/toefl

IELTS-examen:
utlandsstudier.se/studera/ielts

https://www.utlandsstudier.se/artiklar/ansokan
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/varldens-basta-universitet
https://www.utlandsstudier.se/sidor/intresse
https://www.utlandsstudier.se/studera/toefl
https://www.utlandsstudier.se/studera/ielts
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Finansiera dina utlandsstudier
Gör en kostnadskalkyl
De flesta utbildningar utomlands 
har en kursavgift. Därutöver be-
höver du pengar till boende, resa, 
försäkring, kursmaterial, nöjen etc. 
Har du tillräckligt med pengar för 
att genomföra dina utlandsstudier?
     Vi rekommenderar att du gör en 
enkel kostnadskalkyl där du sum-
merar alla dina uppskattade utgif-
ter. Då ser du hur mycket pengar 
du kommer att behöva i form av 
studiemedel, stipendier och egna 
besparingar. Se till att ha lite mar-
ginal. 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 (913 kr/
vecka) och studielån (2100 kr/v) 
som när du studerar på högskolan 
i Sverige. Därutöver kan du få ett 
merkostnadslån för utlandsstudier 
på 656 kr per vecka. År 2023 kan du 
således totalt få ut 3669 kr i veckan 
till levnadsomkostnader. Därutöver 
kan du även ta merkostnadslån för 
kursavgift, resa och försäkring.
   Till kursavgiften kan du låna 3360 
kr/vecka på högskolenivå och 1680 
kr/v på gymnasienivå (t.ex. språk-
kurser). Beloppen uppdateras var-
je år. Dessa belopp gäller för 2023. 

Du hittar uppdaterade belopp på 
Utlandsstudier.se där du även kan 
beräkna dina studiemedel i vår 
CSN-räknare.
   Norska medborgare kan på lik-
nande sätt söka studiemedel från 
Lånekassen och finska medborga-
re kan få studiemedel från Kela.

Vilka utbildningar ger rätt till CSN?
De flesta utlandsstudier på högsko-
lenivå 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 antagnings-
bevis (eller CSN-intyg 5509 om du 
ska läsa på en språkskola), så an-
söker du om studiemedel direkt på 
CSNs hemsida. Läs mer och se en in-
struktionsvideo på Utlandsstudier.se

Fler sätt att finansiera dina studier
Du kan också finansiera dina studier 
med egna besparingar, andra lån (vissa 
länder erbjuder lån till studenter som 
inte tar CSN) samt extrajobb innan och 
under studietiden. På nästa uppslag 
kan du läsa mer om stipendier.
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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

https://www.utlandsstudier.se/csn
https://www.utlandsstudier.se/sidor/csn
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/vad-kostar-det-att-studera-utomlands
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studera-utan-pengar
https://www.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 stipen-
dium direkt från skolan där du ska 
läsa, men räkna inte med att kun-
na 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 undergraduate-
nivå erbjuder en del skolor stipen-
dier som reducerar kursavgiften för 
duktiga studenter. Det bör du ansö-
ka om när det finns. Det brukar röra 
sig om en rabatt på 5-25%. 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 i utbyte mot att du jobbar åt sko-
lan som lärar- eller researchassistent. 

Var hittar jag stipendier?
Du har störst chans att få stipendium 
av skolan där du ska läsa. Stipendier 
handlar ofta om att ge och ta. Om 
du kan bidra med något som skolan 

vill ha (duktiga studenter, atleter, en 
underrepresenterad nationalitet, 
arbete etc) så ökar dina chanser.

Det finns även många externa stipen-
dier men det rör sig ofta om mindre be-
lopp och konkurrensen kan vara hård.

Kan ni hjälpa mig med stipendier?
Vi har sammanställt en stipendie-
guide där du kan läsa mer om hur 
man hittar och ansöker om stipen-
der för utlandsstudier. Vi uppmanar 
också våra partnerskolor att erbjuda 
rabatter och stipendier till 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 sko-
la). I övrigt kan vi inte ge dig personlig 
stipendierådgivning, men vi erbjuder 
egna utlandsstudiestipendier som 
du kan söka till utvalda skolor:

Utlandsstudiestipendierna
Varje år delar vi ut fyra utlandsstu-
diestipendium till utvalda studenter:
-Språkresestipendiet 10  000 kr
-Asienstipendiet 10 000 kr
-Study Abroad-stipendiet 10 000 kr
-Degreestipendiet 20 000 kr
Ansökningsdeadline är den 15/12 
för utbildningar som påbörjas föl-
jande år. Stipendiet ges för utbild-
ningar på utvalda språkskolor, col-
lege och universitet utomlands.
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Läs mer

Våra Utlandsstudiestipendier:
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

Waseda BK japanska språkkurser
Studera japanska på Waseda BK i Tokyo. Studenter 
från Utlandsstudier.se får ett stipendium på 
350 000 yen, ca 26 000 kr på ettårskurserna!
utlandsstudier.se/skolor/waseda

några skolor med bra stipendier:

Hawai’i Pacific University
Garanterat stipendium på $14000, ca 155 000 
kr, per läsår på undergraduateprogram 
med start 2022/2023 på HPU!
utlandsstudier.se/skolor/hpu

University of Wisconsin–Madison
Läs Study Abroad-terminer med fristående kur-
ser på UWM med USAs bästa studentliv.
Garanterat stipendium på $4000-6000.
utlandsstudier.se/skolor/uwmadison

https://www.utlandsstudier.se/artiklar/utlandsstudiestipendiet
https://www.utlandsstudier.se/rabatter
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/stipendier-for-utlandsstudier
https://www.utlandsstudier.se/skolor/waseda
https://www.utlandsstudier.se/skolor/hpu
https://www.utlandsstudier.se/skolor/uwmadison
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förberedelser inför din resa
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 mis-
sa något. Här tar vi en närmare titt 
på några praktiska förberedelser.

Boka studentboende
Boendet är en viktig del av din stu-
dietid utomlands. Som student bor 
man vanligtvis i korridorsrum, delad 
lägenhet eller värdfamilj. Många 
skolor erbjuder några av dessa bo-
endealternativ. Att boka boende 
genom skolan är tryggt och enkelt, 
men ibland är det billigare att ordna 
boende på egen hand. Vi kan hjälpa 
dig med studentboende i bl.a. Ja-
pan och Korea. Läs mer i vår artikel 
om studentboende.

Ansök om studentvisum
När du studerar utanför EU så be-
höver du i regel ett studentvisum. 
Har du inte skaffat det så kan ditt ut-
landsstudieäventyr ta slut redan på 
flygplatsen. Steg ett är att bli anta-
gen till en skola utomlands. De kom-
mer då att skicka dig det underlag 
som du behöver för att ansöka om 
studentvisum. Visumansökan brukar 
vara förenad med en mindre kostnad 
samt väntetid så vänta inte för länge 
med att ansöka. För mer detaljer se 
visumguiderna på Utlandsstudier.se

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 bestäm-
da inflyttningsdagar. Samtidigt be-
gränsar många visum hur tidigt du 
får komma så boka inte din flygbil-
jett innan du har kollat upp detta.

Skaffa en utlandsstudieförsäkring
Glöm inte att skaffa en utlandsstu-
dieförsäkring! Det är lätt att glöm-
ma, men försäkringen är livsviktig 
om det väl händer något. Försäk-
ringar täcker inte bara stöld och 
sjukvård utan även många dyrare 
saker som sjuktransporter, an-
svarsskydd och rättsskydd.
   Många skolor kräver att du visar 
upp ett försäkringsbevis den första 
skoldagen. På Utlandsstudier.se 
ger vi mer information och hjälper 
vi dig att hitta bra försäkringar för 
dina utlandsstudier till förmånliga 
priser.

Packa för dina utlandsstudier
Glöm inte pass, visum, biljetter, 
antagningsbrev, adresser, laddare, 
adaptrar, pengar, betalkort, medi-
ciner, vaccinationer och intyg etc. 
Se vår packningslista online för 
mer information.
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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

https://www.utlandsstudier.se/forsakring
https://www.utlandsstudier.se/sidor/visum
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studentboende-utomlands
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/resan
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/packingslista
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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.

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.

Gör det mesta av dina studier
Att studera är en central del av 
dina utlandsstudier. Ta vara på det 
och försök lära dig så mycket som 
möjligt. Om du åker på en språk-
kurs till Frankrike så vill du väl kom-
ma hem med flytande franska? Då 
får du anstränga dig lite och plugga 
en del på fritiden också.

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 männis-
kor, det kommer att löna sig.  Det 
är en perfekt tid att träffa nya vän-
ner och få nya perspektiv. Du kan 
finna vänner för livet, en livspart-
ner, en businesspartner eller kan-
ske bli vän med en professor, som 
kan vara din referens när du söker 
framtida jobb och utbildningar.

Ha kul!
Att studera utomlands är en fan-
tastisk upplevelse. Gör det mesta 
av din studietid och ha kul!
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Läs mer
Hur du får ut så mycket som möjligt av dina utlandsstudier:
utlandsstudier.se/artiklar/maximera-dina-utlandsstudier

Citat om utlandsstudier:
utlandsstudier.se/artiklar/student-citat

Experternas bästa utlandsstudietips:
utlandsstudier.se/artiklar/utlandsstudietips

5 kul sätt att lära sig ett nytt språk:
utlandsstudier.se/artiklar/5-kul-satt-att-lara-sig-sprak

https://www.utlandsstudier.se/artiklar/maximera-dina-utlandsstudier
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/student-citat
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/utlandsstudietips
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/5-kul-satt-att-lara-sig-sprak
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studera i usa
USA är ett av de populäraste län-
derna för svenska studenter. Här lä-
ser ca 4000 CSN-studenter varje år.

Vad kan man studera i USA?
Här kan du läsa allt från high school-
år till språkkurser, study abroad-ter-
miner och hela universitetsutbild-
ningar. 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 motsvarig-
het). Sedan kan du gå in direkt på år 
tre av fyra på ett amerikanskt uni-
versitet. Fördelen med detta upp-
lägg är att det är betydligt billigare 
att läsa på Community College. De 
har dock lägre status än universite-
ten så vill du vässa ditt CV med en 
kortare utbildning i USA så bör du 
läsa på ett universitet.

Behöver man studentvisum?
Ja, du behöver studentvisum för att 
studera i USA, det enda undantaget 
är om du läser en engelsk språk-
kurs på max 17 timmar i veckan och 
max 12 veckor. För att ansöka om 
studentvisum måste du först bli an-
tagen till en skola i USA och få ett 
s.k. I-20. Det brukar inte vara några 
problem för svenskar att få visum 
men ansök i god tid. Läs mer i vår 
artikel om studentvisum till USA.

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 sko-
la. 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 Com-
munity 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 större stipendier. Vi 
har partners som kan hjälpa dig 
med sportstipendier i USA, främst 
på hela kandidatutbildningar.

Hur ansöker man?
Man ansöker vanligtvis direkt till sko-
lorna online. Vi har partners som kan 
hjälpa dig med ansökan till många 
utbildningar i USA. Fyll i en intresse-
anmälan för mer information.
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Läs mer
College, universitet och språkskolor i USA:
utlandsstudier.se/studera/usa

Allt du vill veta om att 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

Idrottsstipendier till USA:
utlandsstudier.se/artiklar/idrottsstipendier-usa

Seattle Colleges
Studera i trendiga Seattle. Study Abroad-terminer,
Associate Degrees & Bachelor Degrees.
utlandsstudier.se/skolor/seattlecentral

Foothill and De Anza Colleges
Studera på två college i Silicon Valley. Över ett 
hundra olika program till låg kostnad.
utlandsstudier.se/skolor/foothill-de-anza

Los Angeles City College
Studera bland stjärnorna och bo i Hollywood, Kalifor-
nien. Små klasser och förmånliga priser.
utlandsstudier.se/skolor/losangelescc

https://www.utlandsstudier.se/studera/usa
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studera-usa
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studentvisum-till-usa
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/bachelor-usa
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/community-college-usa
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/idrottsstipendier-usa
https://www.utlandsstudier.se/skolor/seattlecentral
http://utlandsstudier.se/skolor/foothill-de-anza
https://www.utlandsstudier.se/skolor/losangelescc


22

Läs i storbritannien
Storbritannien är tillsammans med 
USA det populäraste studielandet 
för svenska studenter. Här läser 
man vanligtvis språkkurser eller 
hela universitetsutbildningar.

Brexit förändrade allt
Innan Brexit så kunde man stu-
dera gratis i Skottland och klara 
sig på CSN i resten av Storbritan-
nien. Man behövde inget visum, 
man kunde jobba obegränsat och 
had sjukförsäkring via EU-kor-
tet. Allt detta har nu förändrats. 
     Det går fortfarande utmärkt att 
studera i Storbritannien men nu 
påminner det mer om att studera i 
USA eller Australien, än att studera 
inom EU, även om resan är kor-
tare. Här ska vi titta närmare på de 
olika aspekterna av detta. 

Klarar man sig på CSN?
Nuförtiden betalar EU-studenter 
samma avgifter som andra inter-
nationella studenter i Storbritan-
nien. Det gör det svårt att klara 
hela kursavgiften på CSN, framfö-
rallt på de högrankade universite-
ten. Så på de flesta universiteten 
behöver man en del egna pengar 
för att det ska gå runt. Minimiläng-
den för CSN har också höjts till 13 
veckor efter Brexit.

Behöver man studentvisum?
EU-medborgare kan resa visumfritt 
till Storbritannien för vistelser upp 
till 6 månader. För längre utbild-
ningar behöver du studentvisum, 
det är dock lätt att få för svenska 
studenter. Efter att du är antagen 
till en utbildning i Storbritannien så 
får du de underlag du behöver för 
att ansöka om ditt studentvisum.

Får man jobba på studentvisum?
Om du har ett studentvisum har du 
rätt att jobba halvtid (20 timmar i 
veckan) under terminerna och hel-
tid på loven (om ditt visum inte sä-
ger något annat).

Hur ansöker man?
I Storbritannien ansöker man van-
ligtvis till universitetsutbildningar 
via UCAS.com. Man bör ansöka i 
god tid, ordinarie ansökningsdead-
line är i januari. Vi har en samar-
betspartner som kan hjälpa dig 
med skolval och ansökan till alla 
universitet i Storbritannien. Fyll i 
en intresseanmälan för att få hjälp.
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Läs mer
Universitet och språkskolor i Storbritannien: 

 utlandsstudier.se/studera/uk

Studera i England, Wales eller Skottland: 
 utlandsstudier.se/artiklar/studera-england

Studentvisum till Storbritannien:
utlandsstudier.se/artiklar/visum-storbritannien

Ansök genom UCAS till Storbritannien:
utlandsstudier.se/artiklar/ucas-england-cao-irland

Hjälp med ansökan till Storbritannien:
utlandsstudier.se/skolor/university-direct

De Montfort University
Studera i studentstaden Leicester med låga 
levnadskostnader en timme från London.
utlandsstudier.se/skolor/dmu

Arts University Bournemouth
Ett universitet dedikerat till utbildningar inom 
konst, design och performing arts.
utlandsstudier.se/skolor/aub

Buckinghamshire New University
Studera i High Wycombe nära Oxford och London
med ett stort utbud av bra utbildningar.
utlandsstudier.se/skolor/buckinghamshire

https://www.utlandsstudier.se/studera/uk
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studera-england
http://utlandsstudier.se/artiklar/visuhttps://www.utlandsstudier.se/artiklar/visum-storbritannienm-storbritannien
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/ucas-england-cao-irland
https://www.utlandsstudier.se/skolor/university-direct
http://utlandsstudier.se/skolor/dmu
https://www.utlandsstudier.se/skolor/aub
https://www.utlandsstudier.se/skolor/buckinghamshire
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studera i australien
Australien är ett annat populärt 
studieland för svenska studenter. 
Här lockar högklassiga universitet, 
ett härligt klimat och en avslapp-
nad livsstil.

Vad kan man studera i Australien?
Du kan läsa de flesta utbildningar i 
Australien. Studera engelska på en 
språkskola eller ta en praktisk dip-
lomutbildning på college inom äm-
nen som fitness eller grafisk design.
   På universiteten kan du läsa fristå-
ende kurser som study abroad-stu-
dent under 1-2 terminer eller ta en 
kandidat- eller masterexamen. Aus-
traliens  främsta universitet ingår i 
den s.k. Group of Eight och är näs-
tan alla rankade topp 100 i världen.

Behöver man studentvisum?
Du kan läsa kortare utbildningar 
på t.ex. språkskolor i Australien på 
ett turistvisum (max 12 veckor) el-
ler Working Holiday-visum (max 
16 veckors studier). För universi-
tetsstudier och längre utbildningar 
i Australien behöver du dock ett 
studentvisum. Det ansöker du om 
online efter att du har blivit anta-
gen till en skola i Australien och fått 
ett s.k. CoE. Det brukar inte vara så 
svårt för svenskar att få visum. Läs 
mer i vår artikel om studentvisum 
till Australien på Utlandsstudier.se

Får man jobba på studentvisum?
När du studerar i Australien på 
studentvisum får du jobba 40 tim-
mar per 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 utbild-
ningar, inte minst på universiteten, 
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 
på college kostar mindre och kan 
ibland finansieras helt med CSN.

Hur ansöker man?
Ansökan görs direkt till skolorna. 
Vi har en samarbetspartner som 
kan hjälpa dig helt gratis med skol-
val och ansökan till alla universitet 
och college i Australien. De hjälper 
dig även med visum, boende med 
mera. Samtidigt hjälper vi dig med 
CSN och svenska frågor. Fyll i en 
intresseanmälan för mer informa-
tion.
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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

Collarts Australian College of the Arts
Studera i Melbourne på en högskola med fokus 
på musik, underhållning, design & mode.
utlandsstudier.se/skolor/collarts

IH Sydney, Bondi, Melbourne, Gold Coast etc.
Studera engelska, TESOL och diplomutbildning-
ar inom Business i soliga Australien.
utlandsstudier.se/skolor/ihsydney

Kaplan Business School Australien
Läs businessämnen i Sydney, Brisbane & Melbourne. 
Du kan klara dig på CSN med 20% stipendium.
utlandsstudier.se/skolor/kaplan-business-school

https://www.utlandsstudier.se/studera/australia
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studera-australien
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studentvisum-australien
https://www.utlandsstudier.se/skolor/australia
https://www.utlandsstudier.se/sidor/forsakring#insurance15
https://www.utlandsstudier.se/skolor/collarts
https://www.utlandsstudier.se/skolor/ihsydney
https://www.utlandsstudier.se/skolor/kaplan-business-school
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studera inom EU
Att studera inom EU är lite enklare 
än att studera i andra länder och 
lite billigare än att läsa i den engels-
talande världen. Utmaningen kan 
vara att hitta den utbildning du vill 
läsa på ett språk som du behärskar.

Vad kan man studera inom EU?
Du kan läsa study abroad-terminer 
med fristående kurser på engelska 
i många olika länder inom EU t.ex. 
Spanien, Irland eller Grekland. Du kan 
också ta en hel Kandidat eller Master-
utbildning på universiteten inom EU. 

På de publika universiteten är dock 
utbudet av program på engelska be-
gränsat, framförallt på kandidatnivå, 
så om man vill studera på engelska 
får man ofta söka sig till privata uni-
versitet där kursavgifterna är högre. 
Det finns gott om privata college 
och universitet inom EU som specia-
liserade på ämnen som design, ho-
tell och turism eller business. 
   Språkkurser är ett bra alternativ för 
kortare studier inom EU. Vi kan också 
hjälpa dig med korta crash courses inom 
webb, ux, it-säkerhet & data analys.

Studera billigt på de inhemska språken
I länder som Danmark, Finland, Frank-
rike och Tyskland kan du studera mer 
eller mindre gratis på publika univer-
sitet. Holland, Italien och Spanien har 
kursavgifter men de är lägre än i den 

engelsktalande världen. På undergra-
duatenivå ges dock de flesta utbild-
ningar med lågt pris på det inhem-
ska språket. För att studera på t.ex. 
tyska, franska eller spanska behöver 
du uppnå C1-nivå och ta ett språktest 
som bevisar det. Vi kan hjälpa dig 
med förberedande språkkurser.

Jobb och studentvisum
Inom EU behöver du som är EU-
medborgare inget visum och det 
är fritt fram att jobba.

Klarar man sig på CSN?
Inom EU har du rätt till CSN på ut-
bildningar som är 3 veckor eller 
längre. Du kan ofta klara dig på 
studiemedlen men om du läser på 
en 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 län-
der men vanligtvis ansöker man on-
line direkt till den skola som man vill 
läsa på. Vi har partners som kan hjäl-
pa till med ansökan till många skolor. 



27

Läs mer
Studera inom EU:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-eu

Ansökningshjälp till alla universitet på Irland:
utlandsstudier.se/skolor/ireland-admission

Hjälp med skolval och ansökan:
utlandsstudier.se/sidor/intresse

SRH University of Applied Science, Tyskland
Studera på engelska på SRH University med campus i 
Berlin, Hamburg och Dresden i Tyskland.
utlandsstudier.se/skolor/srh-berlin

GoAcademy! Düsseldorf, Tyskland
Studera tyska på en populär språkskola. Välj mellan 
språkresor & universitetsförberedande kurser.
utlandsstudier.se/skolor/goacademy

>> För fler skolor inom EU se sidan 39!

American College of Thessaloniki, Grekland
Studera på engelska i Greklands näst största stad 
med ett stipendium på 500 Euro/termin.
utlandsstudier.se/skolor/act-greece

European School of Political & Social Sciences
Studera internationella relationer och political
science på engelska i Lille, Frankrike.
utlandsstudier.se/skolor/espol

https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studera-eu
https://www.utlandsstudier.se/skolor/ireland-admission
https://www.utlandsstudier.se/sidor/intresse
https://www.utlandsstudier.se/skolor/srh-berlin
https://www.utlandsstudier.se/skolor/goacademy
https://www.utlandsstudier.se/skolor/act-greece
https://www.utlandsstudier.se/skolor/espol
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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 Sydko-
rea läser anting en språkkurs el-
ler på ett universitetsutbyte. Att 
lära sig språket är en förutsätt-
ning för att verkligen kunna förstå 
Korea. Det koreanska skriftsprå-
ket 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 universi-
teten som kan utfärda studentvi-
sum. Vi kan också hjälpa dig att läsa 
study abroad-terminer på engelska 
i Korea utan att du behöver vara in-
skriven på ett svenskt universitet.
   Vill du ta en hel kandidatexamen i 
Sydkorea krävs vanligtvis att du be-
härskar koreanska på TOPIK 3 nivå. 
Vi kan dock även hjälpa dig till ett 
par skolor som ger kandidatpro-
gram och masters på engelska, men 
utbildningsutbudet är begränsat.

Behöver man studentvisum?
Svenskar behöver inget visum för 
att besöka Korea i upp till 12 veckor  
(men man måste förhandsregistre-
ra sig via K-Eta). Om du ska studera 

längre än så behöver du vanligtvis 
studentvisum som du ansöker om 
efter att du blivit antagen på ett 
universitet. Läs mer på länkarna.

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 rela-
tivt låga så man brukar kunna klara 
sig på studiemedel från CSN. Det 
beror dock på vanor, boendekost-
nad och valutakurser.

Hur ansöker man?
Vi hjälper dig med hela ansöknings-
processen till utvalda skolor i Kor-
ea. Vi har stor erfarenhet av studier 
i Korea och kan hjälpa dig med an-
sökan till alla typer av utbildningar 
(språkkurser, study abroad-termi-
ner på engelska och kandidatpro-
gram) på utvalda skolor. Fyll i en 
intresseanmälan för att få hjälp.
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Läs mer
Universitet och språkskolor i Korea:
utlandsstudier.se/studera/south-korea

Studentvisum i Korea:
utlandsstudier.se/artiklar/visum-korea

Studera i Korea:
utlandsstudier.se/artiklar/studera-korea

Studentboende i Korea:
www.boikorea.se

Konkuk University
Läs koreanska språkkurser med studentvisum & 
fortsätt med en kandidat på koreanska.
utlandsstudier.se/skolor/konkuk

Lexis Korea
Flexibla språkkurser i Seoul & Busan. CSN från 13 
veckor. Vi hjälper dig gratis med ansökan!
utlandsstudier.se/skolor/lexis-korea

LTL Language School 
LTL har språkskolor i flera länder i Östasien. Den 
senast språkskolan finns i Seoul, Korea.
utlandsstudier.se/skolor/ltl-korea

https://www.utlandsstudier.se/studera/south-korea
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/visum-korea
http://utlandsstudier.se/artiklar/studera-korea 
https://www.boikorea.se
https://www.utlandsstudier.se/skolor/konkuk
http://utlandsstudier.se/skolor/lexis-korea
https://www.utlandsstudier.se/skolor/ltl-korea
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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 fyra-
åriga universitetsutbildningar eller 
2-3 åriga praktiska utbildningar på 
japanska college/Senmon Gakko.
   Vi kan också hjälpa dig med uni-
versitetsutbildningar på engelska i 
Japan, men det finns bara ett fåtal 
utbildningar att välja mellan.

Behöver man studentvisum?
Svenskar kan besöka Japan i 90 da-
gar 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 student-
visum. Det brukar inte vara några 
problem för svenska studenter att 
bli godkända men det är en tids-
krävande process så vi rekommen-
derar att du börjar ansöka till den 
skola du vill läsa på ett halvår innan 
kursstart. Läs mer i vår visumartikel 
på Utlandsstudier.se

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 mel-
lan två terminer.

Klarar man sig på CSN?
En sparsam student brukar kunna 
klara sig på CSN 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 uni-
versitet 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 pap-
per där det är mycket som ska fyl-
las i så ansök i god tid. Genom våra 
partners kan vi hjälpa dig med skol-
val och ansökan över hela Japan.
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Läs mer
Universitet och språkskolor över hela 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

Kyoto University of Advanced Science
Ingenjörsutbildningar på engelska inom mekatro-
nik, robotik, data, mekanik och elektronik.
utlandsstudier.se/skolor/kuas

Tokyo Sakura International School
En mindre språkskola nära stationen Seiseki Sakuragao-
ka känd från Ghibli-filmen Whisper of the Heart. 
utlandsstudier.se/skolor/tokyo-sakura

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 26000 kr på språskolan Waseda BK i Tokyo, se sidan 15!

https://www.utlandsstudier.se/studera/japan
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studera-japan
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studentvisum-japan
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/lar-dig-japanska
https://www.boijapan.se/
http://utlandsstudier.se/skolor/kuas
https://www.utlandsstudier.se/skolor/tokyo-sakura
https://www.utlandsstudier.se/skolor/samu
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Andra länder
Kanada
Läs engelska språkkurser, kortare 
praktiska collegeprogram eller en 
hel universitetsutbildning. Kursav-
gifterna är lite lägre och visumen 
mer flexibla än hos grannen USA.

Nya Zeeland
Välj mellan språkskolor och univer-
sitet. Ett vackert engelskspråkigt 
land på andra sidan jorden.

Schweiz
Schweiz är känt för sina världsledan-
de business- och hotellskolor men 
här finns också många bra universi-
tet och språkskolor. Kostnaderna är 
dock högre än i resten av Europa.

Argentina
En populär destination för språkre-
sor 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, Malay-
sia. Här kan du få en utbildning av 
hög kvalitet till en lägre kostnad än 
i de engelsktalande länderna.

Thailand, Vietnam och Bali
Läs study abroad-terminer eller de-
grees på engelska till bra priser.

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

Behöver man studentvisum?
Ja. Undantaget Schweiz, som är 
medlemmar i Schengen, så behö-
ver du alltid studentvisum för en 
längre tids studier utanför EU. Län-
der som Nya Zeeland och Argenti-
na 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 stu-
dentvisum för att få jobba extra.
Klarar man sig på CSN?
Du kan få CSN på godkända utbild-
ningar och skolor som är minst 13 
veckor. I många av dessa länder kan 
du täcka kursavgifterna med CSN om 
du inte bor för dyrt eller har för dyra 
vanor, men i de engelskspråkiga län-
derna behöver du en del egna pengar.
Hjälp med ansökan
Vi har partners som kan hjälpa dig med 
ansökan till många skolor i desa länder.
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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

Emirates Academy of Hospitality Management
EAHM erbjuder utbildningar inom Hospitaliy och
Hotel Management i världsklass i Dubai.
utlandsstudier.se/skolor/eahm

Lincoln University, Nya Zeeland
Ett unikt universitet i Christchurch, Nya Zeeland 
med fokus på miljö, agriculture & hållbarhet.
utlandsstudier.se/skolor/lincoln-nz

BHMS, Business & Hotel Management School
Studera busines, hotel management eller Culinary 
Arts på en ledande skola i Luzern, Schweiz.
utlandsstudier.se/skolor/bhms

Asia Exchange
Terminer och kandidatprogram i Kina, Taiwan, Bali, 
Thailand, Malaysia, Korea & Vietnam.
utlandsstudier.se/studera/asia-exchange

https://www.utlandsstudier.se/skolor
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/studera-asien
https://www.utlandsstudier.se/sidor/intresse
https://www.utlandsstudier.se/skolor/eahm
http://utlandsstudier.se/skolor/lincoln-nz
https://www.utlandsstudier.se/skolor/bhms
https://www.utlandsstudier.se/studera/asia-exchange


34

frågor om att studera utomlands?
Kan man tillgodoräkna sina ut-
landsstudier i Sverige?
Detta är en vanlig fråga. Svaret be-
ror 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. Undantaget är le-
gitimationsyrken som läkare, jurist, 
psykolog etc som du kan läsa mer 
om på nästa uppslag.
   Du kan ansöka om validering av 
en utländsk utbildning hos Univer-
sitets och Högskolerådet. Detta sker 
automatiskt om du söker fortsatta 
studier på en högre nivå i Sverige, 
t.ex på ett Masterprogram.
    Om du vill tillgodoräkna utlands-
studier som en del av en svensk exa-
men så är det upp till din svenska 
institution att bedöma vad du kan 
tillgodoräkna. Om du redan är in-
skriven på en universitetsinstitution 
i Sverige så rekommenderar vi dig 
att prata med studievägledaren där 
innan du påbörjar dina utlandsstu-
dier. Då kan du försäkra dig om att 
de godkänner den skola där du vill 
studera utomlands 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 eftergymnasiala 
högskolestudier som leder till en 
kandidatexamen/Bachelor’s Degree. 
När du börjar läsa på universitet och 
college så läser du på undergradua-
tenivå. Om du redan har en Bachelor 
och studerar på ett Masterprogram 
så läser du på (post-)graduatenivå.

Vilka betyg behöver jag för att 
studera utomlands?
Betygskraven varierar från skola till 
skola och utbildning till utbildning. 
På språkskolor utomlands tar de 
emot vem som helst som vill lära 
sig språket. På Community College 
i USA är det också lätt att komma 
in. På universitet utomlands samt 
språkkurser med studentvisum i 
Östasien behöver man ha gått ut 
gymnasiet och vanligtvis ha hög-
skolebehörighet i Sverige.
     På topprankade universitet som 
Harvard behöver man absoluta 
toppbetyg då bara 1 av 20 blir an-
tagna, men på vanliga universitet 
är det inte så svårt att komma in. 
Antagningen utomlands tittar ofta  
även på referenser, ansöknings-
uppsats, ansökningsprov etc.



35

Läs mer
Kan man tillgodoräkna en utländsk utbildning i Sverige:
utlandsstudier.se/artiklar/utlands-utbildning-sverige

Behöver jag bra betyg för att studera utomlands?
utlandsstudier.se/artiklar/betyg-studera-utomlands

Krävs engelska 7 vid utlandsstudier?
utlandsstudier.se/faq/kravs-eng-7-vid-utlandsstudier

Läs frågor och svar och ställ din egen fråga i vår FAQ:
utlandsstudier.se/faq

Gör en intresseanmälan för hjälp med skolval & ansökan:
utlandsstudier.se/sidor/intresse

https://www.utlandsstudier.se/artiklar/utlands-utbildning-sverige
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/betyg-studera-utomlands
https://www.utlandsstudier.se/faq/kravs-eng-7-vid-utlandsstudier
https://www.utlandsstudier.se/faq
https://www.utlandsstudier.se/sidor/intresse
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legitimationsyrken & läkarutbildningar
Vi får mycket frågor om att studera 
till läkare, jurist, psykolog och lik-
nande yrken utomlands. Detta är yr-
ken som kräver en legitimation eller 
ett liknande godkännande för att få 
jobba under den yrkestiteln i Sverige 
och många andra länder.

Legitimation från Socialstyrelsen
För yrken relaterade till hälso- och 
sjukvård är det Socialstyrelsen 
som sköter legitimeringen. På de-
ras hemsida kan du läsa mer om 
kraven för att få legitimation.
   Vill du jobba inom svenska dom-
stolsväsendet behöver du en 
svensk juristexamen eller en två-
årig kompletteringsutbildning.

Vill du jobba i Sverige
=studera inom EU
Vill du jobba inom ett legitima-
tionsyrke i Sverige så är det lättast 
att utbilda dig inom EU där vi har 
mer gemensamma standarder. Då 
brukar det krävas mindre komplet-
teringar för att få legitimation än 
om du utbildat dig utanför EU.

Vill du jobba i ett land utanför EU 
=studera i landet där du vill jobba
Vill du jobba inom ett legitima-
tionsyrke i ett land utanför EU är 
det lättast att få legitimation om du 
gått din utbildning i samma land. 

Law School & Med School i USA
Många studenter kontaktar oss 
och vill läsa på Law School eller 
Med School i USA då det är väldigt 
välavlönat att jobba inom dessa 
yrken i USA. Dessa utbildningar 
ges dock bara på postgraduateni-
vå vilket innebär att innan du ens 
kan börja läsa på Med School, Law 
School eller Vet School så måste 
du ha tagit en kandidatexamen på 
3-4 år inom ett närliggande ämne.
     Dessa utbildningar är dessutom väl-
digt dyra i USA så man klarar sig inte 
på CSN och det är tufft att komma in.

Kan man studera till läkare gratis 
utomlands, eller vad kostar det?
Teoretiskt sett kan du studera så 
gott som gratis i de nordiska län-
derna eller i Tyskland och Frank-
rike. Problemet är att det är lika 
svårt att komma in där som i Sve-
rige och precis som här ges ut-
bildningarna bara på de inhemska 
språken på publika universitet.
   Det är svårt att komma in på läkar-
utbildningar i de flesta länder och 
antalet platser för internationella 
studenter är begränsade. Du har 
störst chans att komma in på privata 
universitet som undervisar på eng-
elska i t.ex. Östeuropa. Man klarar 
dock inte hela kostnaden på CSN.
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Läs mer
Utbilda dig inom legitimationsyrken utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/legitimationsyrken

Läkarutbildning utomlands:
utlandsstudier.se/artiklar/lakarutbildning-utomlands

Fyll i vår intresseanmälan om du vill ha hjälp:
utlandsstudier.se/sidor/intresse

Legitimationsyrken med legitimation från Socialstyrelsen:
Apotekare,  Arbetsterapeut, Audionom, Barnmorska, Biomedicinsk 
analytiker, Dietist, Fysioterapeut,  Kiropraktor, Logoped, Läkare, 
Naprapat, Optiker, Ortopedingenjör, Psykolog, Psykoterapeut
Receptarie, Röntgensköterska, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska
Tandhygienist och Tandläkare.

Andra reglerade yrken
Elinstallatör (Elsäkerhetsverket), Fastighetsmäklare (Fastighetsmäk-
larinspektionen), Jurist (svensk juristexamen för att jobba inom 
domstolsväsendet), Lärare (Skolverket), Veterinär (Jordbruksver-
ket) och Pilot (CPL och ATPL certifikat).

University of Debrecen, Ungern
Studera medicin och många andra ämnen på engelska 
på ett WHO-godkänt universitet grundat 1538.
utlandsstudier.se/skolor/debrecen

St. George’s University of Medicine
Läkarutbildningar i Karibien och/eller England för dig som 
vill jobba & göra praktik i USA eller Storbritannien.
utlandsstudier.se/skolor/stgeorges

https://www.utlandsstudier.se/artiklar/legitimationsyrken
https://www.utlandsstudier.se/artiklar/lakarutbildning-utomlands
https://www.utlandsstudier.se/sidor/intresse
https://www.utlandsstudier.se/skolor/debrecen
https://www.utlandsstudier.se/skolor/stgeorges
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hur utlandsstudier.se kan hjälpa dig!
Vi ger dig gratis utlandsstudie- 
information online
På Utlandsstudier.se hittar du mas-
sor med artiklar, guider, videos 
samt frågor och svar om utlands-
studier. Sök bland tusentals skolor 
och universitet utomlands i vår 
skoldatabas. För att få hjälp fyller 
du i vår intresseanmälan.

Vi ger gratis information om 
utlandsstudier online men vi har 
inte några resurser att ge studie-
rådgivning per telefon eller på vårt 
kontor. Här nedan kan du läsa mer 
om hur vi kan hjälpa dig med dina 
utlandsstudier:

Hjälp med skolval och ansökan
Vill du ha hjälp att hitta och ansöka 
till en skola utomlands så fyller du 
i vår intresseanmälan. Vi har sam-
arbetspartners som kan hjälpa dig 
med ansökan till alla universitet 
i Storbritannien, Irland och Aus-
tralien, samt många skolor i Nord-
amerika, Europa och Östasien. Vi 
hjälper dig med skolval, CSN och 
svenska frågor. Våra samarbets-
partners hjälper dig med ansökan 
och mer information om skolan och 
utbildningen. I Korea kan vi hjälpa 
dig personligen med hela ansök-
ningsprocessen till utvalda skolor. 
Du betalar aldrig någonting till oss.

Andra frågor om utlandsstudier
Vi har besvarat tusentals utlands-
studiefrågor på Utlandsstudier.se. 
Har du en allmän utlandsstudie-
fråga (som inte rör skolval, betyg 
och ansökan) som inte redan är 
besvarad där så kan du ställa den i 
vår FAQ-sektion. Vi besvarar också 
utlandsstudiefrågor varje vecka på 
Tiktok och Instagram.

Föreläsningar, webbinarier och 
skolbesök
På vår webbsida hittar du gra-
tis webbinarier från oss och våra 
samarbetspartners. Vi kan också 
komma ut på skolor och informera 
och föreläsa om utlandsstudier. Vi 
har en sida med Utlandsstudiein-
formation för SYV där man bl.a. 
kan beställa utlandsstudiehand-
böcker till sin skola.

Videos och Utlandsstudiepodden
I vår Youtubekanal hittar du in-
struktionsvideos, tidigare web-
binarier och mycket annat. I vår 
podcast Utlandsstudiepodden 
samtalar vi med svenska studenter 
runt om i världen.

Mer om oss
Här till höger hittar du länkar till 
våra sociala medier samt mer in-
formation om Utlandsstudier.se.
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Marbella Internationa University Centre 
Läs business, internationella relationer, mark-
nadsföring etc  på den spanska solkusten.
utlandsstudier.se/skolor/miuc

Peninsula College
Läs på ett prisvärt Community College med bra sport-
möjligheter vid berg & hav i Washington State.
utlandsstudier.se/skolor/peninsula-college

Läs mer
Fyll i vår intresseanmälan om du vill ha mer hjälp:
utlandsstudier.se/sidor/intresse

Kommande webbinarier om utlandsstudier:
utlandsstudier.se/webbinarier

SYV-information om utlandsstudier:
utlandsstudier.se/sidor/syv

Om Utlandsstudier.se:
utlandsstudier.se/sidor/omoss/

Följ utlandsstudier.se på sociala medier
  @utlandsstudier.se utlandsstudietips
  och svar på utlandsstudiefrågor
  @utlandsstudier instruktionsvideos och
  webbinarier om utlandsstudier
  Utlandsstudiepodden utlandsstudietips och
  intervjuer med svenska studenter utomlands
  @utlandsstudier.se tips om skolor utomlands
  nya artiklar och utlandsstudieevents

https://www.utlandsstudier.se/skolor/miuc
https://www.utlandsstudier.se/skolor/peninsula-college
https://www.utlandsstudier.se/sidor/intresse
https://www.utlandsstudier.se/webbinarier
https://www.utlandsstudier.se/sidor/syv
https://www.utlandsstudier.se/sidor/omoss/
https://www.youtube.com/@utlandsstudier
https://www.tiktok.com/@utlandsstudier.se
https://www.instagram.com/utlandsstudier.se/
https://www.utlandsstudier.se/sidor/podden
https://www.facebook.com/utlandsstudier.se/



