Praktisk information
inför dina
utbytesstudier

Kontakt med värduniversitetet
Glöm inte att
meddela värduniversitetet och oss
om en eventuell
ny adress.

Efter att statsvetenskapliga institutionen informerat värduniversitetet om vem
som antagits som utbytesstudent overgår ansvaret för de praktiska förberedelserna som till exempel uppföljning av bostadskontrakt, kursanmälan, anmälan om
exakt ankomstdatum, eventuellt visum och bankgarantier till studenten själv.
Värduniversitetet kommer att sända all information direkt till den studerande.
Glöm inte att meddela värduniversitetet och oss om en eventuell ny adress.
De flesta universitet i Europa kräver att ett Learning Agreement fylls i om val
av kurser innan du slutgiltligt accepteras som utbytesstudent. Information om
kursutbud finns på respektive universitetets hemsida. Observera att vissa universitet tar inte emot anmälan förren vid kursstarten. Kontrollera vad som gäller
vid just ditt universitet. Detta Learning Agreement ska undertecknas av Statsvetenskapliga institutionen. Blankett för Learning Agreement skickas till dig från
institutionen då de meddelat att du accepterat din studieplats.

Terminstart
Att meddela värduniversitetet att
man inte anländer
förran efter kursstart är viktigt.

Ganska ofta överlappar terminerna i Sverige och utlandet varandra. Den princip
som gäller vid terminsöverlappningar är att kurserna inklusive tentamina ska
slutföras där man befinner sig. Man får acceptera att infinna sig några dagar för
sent till terminens början vid värduniversitetet och så gott det går hämta in vad
som gått forlorat vid terminsstarten. Att meddela värduniversitetet att man inte
anländer förran efter kursstart är viktigt.

Bostad
Tillgången på studentbostäder kan variera kraftigt mellan olika länder och universitet. De flesta värduniversitet erbjuder sig att ordna bostad för sina inresande
utbytesstudenter. I så fall lämnas vanligen en separat ansökan om studentrum
tillsammans med den formella ansökningsblanketten. Kostnad för bostad betalas
av studenten. Ett fåtal värduniversitet kan dock inte garantera bostad och det är
då upp till studenten själv att hitta en lämplig bostad. I sådana fall kan det vara
värdefullt att prata med studenter som tidigare har varit utbytesstudenter vid
det universitetet för att få tips och råd.

Studieekonomi
Utbytesstudenter är befriade från eventuella kurs- och terminsavgifter vid
värduniversitetet. Avgifter för medlemskap i studentkår eller liknande betalas av
studenten själv. Den studerande betalar själv för resor till och från studieorten
samt för kost och logi och för böcker och studiematerial. Du kan vara berättigad
till eventuella stipendier under tiden för utlandsstudier.
Vid studier utomlands utgår studiemedel och i samband med att du tackar ja till
din plats får du ett intyg från institutionen som du skickar till CSN. Bidraget ar
detsamma som om du studerar i Sverige medan lånedelen varierar beroende på
kostnadsläget i studielandet. Om du dessutom har merkostnader för till exempel resor i samband med studiema kan du ansöka om merkostnadslån. Utbytesstudenter måste vara beredda att lämna en försäkran (financial statement) om
att tillräckliga ekonomiska medel finns för uppehälle under studietiden. Denna
kan erhållas från CSN (särskild blankett), från bank eller från annan person eller
organisation som är beredd att bekosta vistelsen.

Språkkunskaper och språktest
Vid ansökan till universitet med andra undervisningsspråk än svenska eller
engelska gäller att man kan dokumentera goda kunskaper i undervisningsspråket genom akademiska betyg och/eller genom vistelse i språkområdet. Samtliga
sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska. En del universitet kräver
TOEFL test eller liknande och andra kräver intyg på språkkunskaper. För vidare
information se www.toefl.org. Goda kunskaper i undervisningsspråket är en
förutsättning för att komma ifråga för stipendium för utlandsstudier.

Visum och pass

Goda kunskaper i
undervisningsspråket är en förutsättning för att komma
ifråga för stipendium för utlandsstudier.

Reglema för visum varierar från land till land. Svenska medborgare har rätt att
vistas som turister i de flesta länder upp till 90 dagar inom Europa och Nordamerika, men observera att denna rätt gäller inte studerande. Även om du lätt
kan ta dig in i landet genom att åberopa turiststatus, kommer du automatiskt att
vistas olagligt i landet om du tänker studera vid något universitet. Detta gäller även om du studerar kortare än 90 dagar. Se därfor till att du alltid har dina
papper i ordning! Vissa länder, till exempel Kanada, kräver speciella visum för
studenter som dessutom är avgiftsbelagda. De flesta länder i Europa har däremot mindre strikta regler.

Försäkringsskydd
Genom EU-medlemskapet är personer tillhörande svensk försäkringskassa berättigade till samma sjukvårdsförmåner som medborgama i resp. EU-land. Försäkringskassans Europeiska sjukförsäkringskort används för att styrka behörighet.

För studier i icke EU-land
Uppsala universitet har tecknat ett avtal med Kammarkollegiet om en försäkring
som i princip ger heltäckande skydd för utresande utbytesstudenter vad gäller
sjukvård och olycksfall samt ansvar och rättshjälp under deras studieperiod utomlands. Den gäller också utresa och hemresa som företas direkt till studielandet/orten och gäller även två veckor före och efter utbildningens början respektive slut. Resgodsförsäkring och egendomsskydd (stöld etcetera) på plats ingår.
Observera att försäkringen gäller endast i landet där du studerar. Vid resa till ett
annat land måste du ordna ditt försäkringsskydd på annat sätt. Även studenter
som genomför praktik utomlands inom ramen för sin utbildning vid Uppsala
universitet omfattas av försäkringen.
Statsvetenskapliga institutionen utfärdar ett så kallat Medical Insurance Card för
studier i land utanför EU, som intygar att studenten täcks av denna försäkring.
Samtliga utbytesstudenter uppmanas att ta del av forsäkringsvillkoren på www.
kammarkollegiet.se. Ett gott råd är att registrera dig på den svenska ambassaden eller det närmaste konsulatet och meddela dem hur länge du skall stanna i
landet.

Alla utbytesstudenter uppmanas att ta
del av forsäkringsvillkoren
www.
kammarkollegiet.se.

