
Fyll i blanketten direkt på din dator

Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Skriv sedan ut den på vitt papper
och i verklig storlek, det vill säga inte förminskad eller förstorad.

Kom ihåg att blanketten måste skrivas under innan du skickar in den!



Skriv tydligt – texten läses maskinellt. 
Blanketten ska skickas in i original.
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ANSÖKAN OM INTYG OM STUDIEFINANSIERING
för studier utomlands

Skola

Land

Examensbenämning eller namn på enstaka kurs

Startdatum för utbildningen

Namn och adress i Sverige Personnummer (10 siffror) 

Telefon

Utbildning

Omfattning

Deltid

Slutdatum för utbildningen

Underskrift Jag intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga.

Datum Underskrift

+

+

+

+

Ort

Heltid

Distansstudier?

NejJa

Löpnr 

Fylls i av 
CSN

ÅrLagra

→

Landsnummer

Blanketten ska skickas till: CSN Postservice, 751 76 Uppsala

Ett intyg om studiefinansiering är inte någon garanti för att du senare kommer att få studiemedel.

5514W C 55143212

E-postadress

http://194.132.102.57/Avdelningar/Studerande/StudierUtomlands/ListaPaLandsnummer/ListaPaLandsnummer.asp?MenyIdnr=99


INTYG OM STUDIEFINANSIERING

Om du ska studera utomlands kräver en 
del skolor ibland att du på förhand ska 
visa att du kan finansiera din utbildning. 
Detta gäller främst skolor i länder utanför 
Europa, exempelvis USA, Kanada, Nya 
Zeeland och Australien. Om den skola där 
du ska studera ställer detta krav, kan CSN 
skriva ut ett intyg om studiefinansiering.

  Observera att intyget inte är ett beslut 
om att du får studiemedel. Ett beslut om 
studiemedel kan du få först efter att vi  
har prövat din ansökan. Du kan läsa mer 
om bestämmelserna för studiemedel på 
www.csn.se. 

UPPGIFTER OM STUDIERNA

Fyll i skola, ort, land och utbildning som 
du vill ha ett intyg om studiefinansiering 
för. Du ska även fylla i landsnummer. De 
vanligaste landsnumren är: USA 1, Kana-
da 2, Nya Zeeland 64 och Australien 61. 
Landsnummer är det du använder för att 
ringa utomlands.

  Om du avslutar din utbildning med 
en examen, ska du skriva benämningen på  
examen, exempelvis Bachelor´s Degree, 
Diploma eller Certificate. Ska du läsa inom 

INFORMAT ION

ett utbytesprogram ska du skriva namnet på 
det som examensbenämning, till exempel 
”Erasmus”. 

  Om du i stället ska läsa enstaka kurser 
som inte leder fram till någon examen, ska 
du skriva ”fristående kurser” som examens-
benämning. Du ska även skriva om det är 
en distansutbildning eller inte. 

  Om du önskar intyg om studiefi-
nansiering för fler än en utbildning eller 
skola, måste du fylla i en ansökan för varje 
utbildning eller skola. 

  För att vi ska kunna skriva ut ett intyg 
om studiefinansiering för en utbildning 
som inte prövats tidigare, måste du skicka 
med en kopia från aktuell kurskatalog 
eller ett utdrag från den utländska skolans 
webbplats. Det ska visa vilka inträdeskrav 
som skolan har och vilken myndighet eller 
organisation som har godkänt utbildningen 
i studielandet.  

OM DU ÄR UTLÄNDSK 
MEDBORGARE

Utländska medborgare kan normalt sett inte 
få studiemedel för studier utanför Sverige. 

 I vissa fall kan vi jämställa utländska med-
borgare med svenska medborgare enligt 

Information om behandling av person- 
upp gifter
CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för  
att dina personuppgifter behandlas korrekt. För 
att bevaka detta har vi dataskyddsombud (data-
skyddsombud@csn.se). 
 För att CSN ska kunna handlägga ärenden om 
studiestöd måste du lämna vissa uppgifter till oss 
enligt studiestödsdatalagen (2009:287).
 CSN hämtar uppgifter om dig från bland 
annat skolan, Skatteverket, Migrationsverket och 
Försäkringskassan. Vi lämnar även ut personupp-
gifter, exempelvis till banker, skolor, Försäkrings-
kassan, Överklagandenämnden för studiestöd, 
Statistiska centralbyrån och Kronofogden.
 Du har rätt att begära information om vilka 
personuppgifter CSN behandlar som gäller dig. 
Du har även rätt att begära rättelse, radering eller 
begränsad behandling av dina personuppgifter. 
 I studiestödsdatalagen framgår rättslig grund, 
ändamål för behandling samt kriterier för gallring. 
 Är du inte nöjd med hur CSN hanterar dina 
personuppgifter kan du vända dig till Integritets-
skyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
 Läs mer på www.csn.se/personuppgifter.

EU-rätten. För att vi ska kunna pröva om 
du kan få studiemedel måste du skicka in 
en ansökan om studiemedel. 

  Du kan läsa mer om vad som gäller för 
utländska medborgare på www.csn.se.
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