Checklista inför utlandsstudier
Följande information gäller studier overseas.
□ Anmälningsavgift (Student)
□ LADOK-intyg (Studerandeavdelningen/International Office)
□ Engelska-intyg (Student+ Studerandeavdelningen/International Office)
□ Referensbrev (Studerandeavdelningen/International Office)
□ CSN-intyg (Student)
□ Vaccinationsintyg (Student)
□ Försäkringsintyg (Studerandeavdelningen+Kammarkollegiet efter förfrågan från student)
□ Kursval (Student)
□ Learning Agreement (Student)
□ Utbytesbekräftelse (Studerandeavdelningen/International Office)
□ Passkopia (Student)
□ Foto (Student)
□ Boende (Student)
□ Visum (Student)
□ Flygbiljetter (Student)
□ Registrering i Ladok (Studerandeavdelningen efter bekräftelse från Student)
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Vid ansökan overseas
Gå noga igenom punkterna nedan och kontrollera med värduniversitetet vad som krävs av dig som
sökande. Läs NOGA igenom antagningsbeskedet för att vara säker på att du inte missar någon
information. Om det är något som är oklart ta kontakt med koordinatorn (kontaktperson) vid
värduniversitetet direkt så får du svar på dina frågor.
Anmälningsavgift
Vissa universitet kräver anmälningsavgift som skickas kontant i samband med ansökan. Detta står
angivet på ansökan. Avgiften återbetalas ej.
LADOK-intyg
LADOK-intyg (Transcript of Reccords) skriver Studerandeavdelningen ut till utresande studenter.
Engelska-intyg
Studerandeavdelningen behöver gymnasiebetygen för att kunna skriva ett intyg. SA skriver intyg vid
Eng B, godkänd. Tas med vid ansökningsgenomgången.
Referensbrev
Studerandeavdelningen skriver detta referensbrev om det krävs av värduniversitetet.
CSN-intyg
Alla amerikanska universitet kräver ett ”financial statement”. Redan när du blivit nominerad ska du
som ämnar studera i USA ansöka om ett intyg om studiefinansiering på CSN:s hemsida. Detta bör
göras omgående! Vissa universitet skickar inte antagningsbesked innan uppgifter gällande finansiering
har inkommit. Efter antagningsbesked söks CSN-medel för utlandsstudier. Studerandeavdelningen
intygar att studierna är inom ett utbytesprogram.
Vaccinationsintyg
Kontrollera att historik gällande vaccinationer finns tillgänglig. Flertalet av de amerikanska
universiteten kräver ett vaccinationsintyg. I många fall kan Studenthälsan hjälpa till att skriva under
detta intyg efter uppvisad dokumentation. Vissa universitet kräver det inte vid ansökan men väl vid
ankomst. Flera universitet kräver även ett friskhetsintyg från läkare – kontrollera antagningsbesked.
Då det kan behövas bokas läkartid är det viktigt att vara ute i god tid.
Försäkringsintyg
Genom Högskolan är alla utresande utbytesstudenter försäkrade genom en sjuk- och
olycksfallsförsäkring hos Kammarkollegiet. Det är dock upp till varje student att kontrollera
försäkringsvillkoren för att avgöra om försäkringen täcker behovet gällande lösöre etc. Högskolan
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skriver ut ett försäkringsbevis – för detta behövs exakta terminsdatum. Kammarkollegiets försäkring
godtas av de flesta amerikanska universitet, men inte alla, dock kräver vissa att Kammarkollegiet
skriver under ett intyg gällande försäkringsbeloppet. Kontrollera vad som står i antagningsbeskedet!
Kursval
Vid ansökan ska man rangordna 8 alternativ från det kursutbud som finns på nätet. Senast vid
ankomst/registrering får man besked gällande vilka kurser man är antagen till. Tänk på att ibland
gäller först till kvarn på plats vid värduniversitetet och kurserna fylls på snabbt.
Learning Agreement
Det är mycket viktigt att du diskuterar dina kursval med din ämnes-/programansvarig. Ett Learning
agreement skrivs innan utresa. Detta garanterar dig att de kurser du valt att läsa kan tillgodoräknas vid
hemkomst. Om du byter kurser under din utlandsvistelse MÅSTE du meddela sin sektion.
Utbytesbekräftelse
Studerandeavdelningen skriver denna bekräftelse.
Passkopia
Vid ansökan krävs en passkopia. Ta med pass till sammankomsten på Studerandeavdelningen.
Foto
Flertalet av de amerikanska universiteten kräver att man skickar med två ansiktsfoton (typ passbild)
av sig själv.
Boende
Boende brukar erbjudas av värduniversitetet. Kontrollera information från värduniversitet, både vid
ansökan och antagningsbesked gällande hur du ansöker. Stäm även av med tidigare utbytesstudenter
var det är bäst att bo. Tänk på att du inte är garanterad boende bara för att du är utbytesstudent.
Visum
Varje student tar själv ansvar för sin visumansökan! För USA måste tid på ambassaden i Stockholm
bokas. Detta görs när man har fått sitt antagningsbesked. Tidsbokning sker via webben. I samband
med bokningen betalas även Sevis-avgiften. Var noga med att inte boka tid för nära inpå avresa (eller
annan utlandsresa) då det tar ett par dagar att få tillbaka sitt pass. I andra fall (länder) behöver endast
passet skickas iväg. Kontrollera vad som gäller för just din studieort.
Flygbiljetter
Flygbiljetter och annat praktiskt inför resan bör bokas så snart ni har fått antagningsbeskedet då det
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blir billigare ju tidigare man bokar. Studerandeavdelningen tar inte något ansvar för resebokning och
alla kostnader betalas av studenten.
Registrering
För att bli registrerad som utresande i Ladok måste Studerandeavdelningen få besked om
utlandsterminen ska läggas inom eller utanför programmet. Detta ska göras innan avresa. Registrering
sker när du som student bekräftat att du är på plats vid värdlärosätet och påbörjat dina studier.
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