Att fylla i blanketten elektroniskt
Den här blanketten kan du fylla i elektroniskt. Du kan däremot inte skicka in blanketten
elektroniskt, eftersom du först måste skriva under den.
I blanketten kan du klicka på hänvisningsbokstäverna för att läsa ifyllnadsanvisningar.
För att du ska få ett snabbare beslut från CSN, måste blanketten vara korrekt ifylld och
undertecknad. Du måste även skicka med nödvändiga bilagor.
Observera att blanketten ska skrivas ut på vitt papper samt att alternativet ”Anpassa till
sida” i menyn ”Visa” inte får vara markerat i Adobe Reader.

INTYG OM DELTAGANDE
I ETT UTBYTESPROGRAM

Klicka på hänvisningsbokstaven
för att läsa ifyllnadsanvisningen.

+

Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands
Lagra Ärendenr

Ankomstdatum

5524W 2

55243202

Personuppgifter A

Namn

Uppgifter om
den utländska
skolan
B

Skriv tydligt – texten läses maskinellt.
Blanketten ska skickas in i original.

Skolans namn

Adress

Ort

Land

Studietid för språkkurs
Fr.o.m. år
mån
dag

Utbytesprogram

Studierna sker inom ramen för följande utbytesprogram

reguljär
terminstid

t.o.m. år

mån

dag

Svenska högskolepoäng som
kommer att tillgodoräknas*

Undervisningsavgift

–

Ja, belopp ..................................

Erasmus/Sokrates

Nordplus

Den studerande kommer att
studera under

Utbytesstudier

→
Personnummer (10 siffror)

Förberedande
språkkurs
C
D

Fylls i av
CSN

Linnaeus-Palme
Svenska högskolepoäng som
kommer att tillgodoräknas*

Studiestart (år mån)

Övriga
Undervisningsavgift

Ett helt läsår

E

En hel termin
Studietid period 1
Fr.o.m. år
mån

annan
studietid

Ja, belopp ..................................
Ja, belopp ..................................
dag

t.o.m. år

mån

Undervisningsavgift

dag

Svenska högskolepoäng som
kommer att tillgodoräknas*

Undervisningsavgift

dag

Svenska högskolepoäng som
kommer att tillgodoräknas*

Undervisningsavgift

dag

Svenska högskolepoäng som
kommer att tillgodoräknas*

–
Studietid period 2
Fr.o.m. år
mån

dag

Ja, belopp ..................................
t.o.m. år

mån

–

+

Studietid period 3
Fr.o.m. år
mån

dag

Ja, belopp ..................................
t.o.m. år

mån

–

Ja, belopp ..................................

Övrigt
F

+
Skolans
försäkran

Härmed intygas att ovanstående studieplan godkänns.
Datum

Skolans stämpel

Underskrift

CSN bl 5524W/2/0802

G Glöm inte att skriva under blanketten innan du skickar in den!
Namnförtydligande

+

Tjänstetitel

Telefon

* Poängen kommer att tillgodoräknas om den studieplan den studerande följer har godkänts av skolan.

Skriv ut

Blanketten ska skickas till: CSN Postservice, 833 81 Strömsund

+

Så här fyller du i intyget
Detta intyg ska skickas med som en bilaga till ansökan om studiemedel
för studier utomlands. Den svenska skolan ska fylla i och skriva under
intyget. Intyget kan ersättas med en registrering i Ladok/Ping.
Information om reglerna för utbytesstudier hittar du i informationsbladet
”Studiemedel för utbytesstudier” och på CSN:s webbplats, www.csn.se.

A Personuppgifter
Fyll i den studerandes namn och personnummer.

Tillbaka

B Uppgifter om den utländska skolan
Lämna uppgifter om den utländska skolan: skolans namn, adress, ort och
Tillbaka
land.

C Förberedande språkkurs
Fyll i studietiden om den studerande ska gå en förberedande språkkurs. Om
den studerande får tillgodoräkna sig språkkursen, fyll även i hur många
poäng som får tillgodoräknas. Lämna också uppgifter om en eventuell
Tillbaka
undervisningsavgift.

D Utbytesprogram
Kryssa i det utbytesprogram den studerande deltar i.

Tillbaka

E Utbytesstudier
Fältet ”Utbytesstudier” är uppdelat i två delar. Det ena fältet är till för de
studerande som tänker läsa ett helt läsår eller en hel termin enligt den
utländska skolans terminsindelning. Det andra fältet gäller dem som läser en
del av en termin eller under tid som ligger utanför den ordinarie utländska
terminen.
Reguljär terminstid
Här fyller du i om den studerande ska läsa utomlands under ett helt läsår
eller en hel termin som följer den utländska skolans ordinarie terminsindelning. Fyll i startmånad och år samt hur många poäng den studerande
kommer att få tillgodoräkna sig. Lämna också uppgift om eventuell
undervisningsavgift.
Annan studietid
Här fyller du i om den studerande ska läsa utomlands under en annan tid än
den utländska skolans ordinarie läsår eller termin. Fyll i studietiden och hur
många poäng den studerande kommer att få tillgodoräkna sig. Studietiderna
ska styrkas med ett intyg från den utländska skolan, exempelvis ett utdrag
från kurskatalog eller internet. Lämna också uppgift om eventuell underTillbaka
visningsavgift.

F Övrigt
Här lämnar du sådan information som inte kan lämnas i något av de övriga
fälten i intyget, exempelvis orsakerna till att studierna inte följer den
ordinarie utländska terminen. Här kan du också skriva vilket utbytesprogrammet är, om du kryssat i alternativet ”Övriga” under punkt D.
Tillbaka

G Skolans försäkran
Här intygar den svenska skolan att uppgifterna i intyget är riktiga.
Tillbaka

