Studiemedel för studier
i utlandet – bidrag och lån
Vi gör studier möjligt.

Funderar du på att studera utomlands? Det låter
spännande! Genom utlandsstudier får du chansen
att vidga dina vyer, lära känna nya kulturer och
få vänner runt om i världen. Kanske vill du lägga
grunden för en internationell karriär?
Genom att ansöka om bidrag och lån från CSN
kan du få de ekonomiska förutsättningar som
behövs för att kunna studera. Lycka till!

Vad är studiemedel?
Studiemedel har två delar – bidrag och lån.
Hur mycket du kan få och låna beror på om
du studerar på heltid eller deltid, hur många
veckor du studerar och dina inkomster.
När du studerar utomlands tillkommer ofta kostnader
för resor, försäkringar och undervisningsavgift. För
dessa kostnader kan du ansöka om merkostnadslån.
På csn.se kan du se vilka bidrag och lån du kan söka.
Du kan även göra egna beräkningar på hur mycket du
kan få och hur det blir när du ska betala tillbaka lånet.
Hur länge du kan få studiemedel beror på vilken nivå
du studerar på (till exempel gymnasial- eller eftergymnasial nivå) och vilken utbildning du har sedan
tidigare. Kolla upp vad som gäller på csn.se.

Det finns en del stipendier att söka för utlandsstudier från andra aktörer – kan vara värt att
kolla upp om du vill låna mindre. Tänk på att
vissa stipendier kan påverka hur mycket
studiemedel du har rätt till.

Visste du att det
svenska studiestödet är ett av de
mest generösa i
världen?

Krav för att få studiemedel
Här är några av de krav som du behöver uppfylla
för att kunna få studiemedel för utlandsstudier.
•

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till studiemedel
och du måste vara antagen utan förbehåll eller villkor.

•

Om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz måste
du studera minst 50 procent av heltid under minst tre
veckor. Ska du studera i ett annat land måste du normalt
studera på heltid i minst 13 veckor.

•

Om du ska studera på en utbildning på gymnasial nivå,
till exempel en språkkurs, kan du få studiemedel från
och med andra halvåret det år du fyller 20 år. För övriga
utbildningar finns ingen nedre åldersgräns. Som längst
kan du få studiemedel till och med det år du fyller 60 år.

•

Du måste vanligtvis ha bott i Sverige under minst två år
i följd under de senaste fem åren, men undantag finns.

•

Du får inte ha vissa andra ersättningar samtidigt som du
har studiemedel, exempelvis studiestöd från ett annat
land.

•

Om du har haft studiemedel tidigare, så måste du ha
klarat kraven på studieresultat.

•

Om du har studielån sedan tidigare, får du inte ligga efter
med din återbetalning.

•

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda villkor.

Du kan läsa mer om kraven på csn.se.

Ansökan och utbetalning

1. Innan du ansöker, kontrollera att utbildningen ger rätt till studiestöd och läs på
csn.se vilka bilagor du behöver skicka
med i din ansökan.

2. Ansök om studiemedel i Mina sidor på
csn.se. Ansök i god tid och helst för ett
helt läsår på en gång.

3. När du får beslutet, kontrollera att alla
uppgifter stämmer.

4. Anmäl ditt kontonummer till Swedbanks
kontoregister. Vi betalar normalt bara ut
till svenska bankkonton.

5. Lämna en studieförsäkran till CSN innan
du börjar studera. Det måste du göra för
att pengarna ska betalas ut.

6. Lån för resa, försäkring och undervisningsavgift kan du få utbetalt tidigast tre veckor
innan terminsstart. Utbetalningarna av
övriga bidrag och lån får du normalt
månadsvis och den första kommer vid
terminsstarten.

Under tiden du studerar
För att undvika problem med dina studiemedel
är det några saker som du behöver ha koll på.
Meddela oss om något ändras
Om något ändras som kan påverka dina studiemedel måste
du meddela det till oss. Det kan till exempel vara att du läser
färre poäng, avbryter studierna eller byter utbildning.
Meddela om du blir sjuk
Anmäl till CSN om du blir sjuk och inte kan studera. Då kan
vi ta hänsyn till det, till exempel när vi prövar dina studieresultat. Är du sjuk i mer än en vecka behöver du läkarintyg.
Om du arbetar vid sidan av studierna
Du får ha inkomster upp till en viss gräns utan att dina
studiemedel påverkas. Det kallas för fribelopp. Om du har
inkomster över fribeloppet har du inte rätt till lika mycket
studiemedel.
Du måste klara dina studier
Du måste klara tillräckligt många poäng eller kurser för att
kunna få studiemedel nästa gång du ansöker. CSN prövar
studieresultaten vid varje ansökan.
Läs mer på csn.se.

Betala tillbaka studielånet
Om du väljer att låna pengar av CSN så måste du
betala tillbaka lånet. Om det är första gången du
tagit studielån börjar du betala tillbaka tidigast
sex månader efter att du hade studiemedel
Hur mycket du ska betala varje år beror bland annat på
• hur mycket du har lånat
• hur länge du ska betala på ditt lån
• hur hög räntan är.
Du betalar på ditt lån i högst 25 år och det ska som
senast vara färdigbetalt när du är 64 år. Oftast betalar
du lite mindre i början och mer på slutet. Du kan naturligtvis betala snabbare om du vill.
Om du får svårt att betala tillbaka så ta kontakt med oss.
Det finns hjälp att få. Till exempel kanske du kan få betala
mindre under en period. Tänk på att kontakta oss i tid, så
att du undviker påminnelseavgifter.

Om du flyttar!
Om du flyttar så måste du se till att CSN får din nya
adress. Det gäller även om du flyttar utomlands. Gör du
en flyttanmälan till Skatteverket får vi den automatiskt.
Annars måste du själv meddela din nya adress till oss.

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om studiemedel på csn.se. Där
finns även information på andra språk.
I Mina sidor kan du se uppgifter om dina
studiemedel och sköta många ärenden själv.
Du kan också ringa oss på 0771-276 000.
Vill du mejla oss så gå in på csn.se
och klicka på Kontakta oss.

Vi gör studier möjligt.
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