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!

ANSÖKAN OM INTYG OM STUDIEFINANSIERING
för studier utomlands

* = uppgifter som måste fyllas i

Lagra År

Löpnr

Skriv tydligt – texten läses maskinellt. Fylls i av
Blanketten ska skickas in i original. CSN →

5514W 9

55143209

Personuppgifter

Namn och adress i Sverige

*

Personnummer (10 siffror)

+
Uppgifter om
studierna

Telefon

Skola

Land

*

Ort

Landsnummer

CSN bl 5514W/9/1702

*

*

Examensbenämning eller namn på enstaka kurs

Startdatum för utbildningen

Omfattning

Finns tentamensmöjlighet?

Ja

*

*

Slutdatum för utbildningen

*

+

Nej

*

Heltid

Underskrift

*

*

Utbildning

+

*

Deltid

Jag intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Datum

Din underskrift

Glöm inte att skriva under blanketten innan du skickar den till CSN!
Ett intyg om studiefinansiering är inte någon garanti för att du senare kommer att få studiemedel.

+

Blanketten ska skickas till: CSN Postservice, 838 71 Frösön

Skriv ut

+

I N F O R M AT I O N
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 en komplett 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, Kanada 2,
Nya Zeeland 64 och Australien 61. En
fullständig lista med landsnummer hittar
du på www.csn.se/utomlands/landsnummer.
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

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 examensbenämning. Du ska även skriva om samtliga
kurser kan tenteras under den eller de studieperioder som din ansökan gäller.
Om du önskar intyg om studiefinansiering 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
medborgare med svenska medborgare enligt 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.

Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar till CSN i exempelvis
blanketter behöver vi för att kunna pröva dina
ärenden. Förutom dessa uppgifter hämtar CSN
uppgifter om dig från skolan, Skatteverket och
Försäkringskassan. CSN lämnar också ut uppgifter om dig till banker, a-kassor, skolor, företag som ger ut studentkorten, Försäkringskassan, Överklagandenämnden för studiestöd, Statistiska centralbyrån, Kronofogden, inkassoföretag
och Justitiekanslern.
Du har rätt att få ett registerutdrag gratis
från CSN en gång per kalenderår. Skicka en
begäran till oss som du skriver under. Adressen är CSN, Registrator, 851 82 Sundsvall. Om
du tycker att någon uppgift om dig är fel, kan
du begära att få den rättad.
Offentlighetsprincipen innebär att vi lämnar ut allmänna handlingar hos CSN till den
som begär det i den mån hinder mot utlämnande inte gäller på grund av sekretess. För
personer som har skyddade personuppgifter
gäller särskilda regler som innebär att de har
ett starkare sekretesskydd.
Bestämmelserna om behandling av personuppgifter på CSN finns i studiestödsdatalagen
(2000:287) och personuppgiftslagen (1998:204).

