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Antagningsbesked/intyg gällande mobilitetsstu-
dier inom EU för tredjelandsmedborgare 
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Mobilitetsstudier 
Uppehållstillstånd – En tredjelandsmedborgare som ska studera vid ett unions-
program eller ett multilateralt program inom EU som innefattar rörlighetsåtgärder 
kan ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige för hela pro-
grammet. 

Underrättelse – En tredjelandsmedborgare som redan har ett uppehållstillstånd 
för studier inom högre utbildning i annat EU-land och som studerar vid ett 
unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder, 
behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige för att 
studera vid ett svenskt lärosäte inom programmet. Den studerande bör istället 
underrätta Migrationsverket om sin planerade vistelse i Sverige. 

Det förutsätter att den planerade vistelsen inte överstiger 360 dagar och att up-
pehållstillståndet från det andra EU-landet täcker den planerade vistelsen. Om 
inte ska den studerande ansöka om uppehållstillstånd för mobilitetsstudier i 
Sverige. 

Dokumentets innehåll 
Detta dokument innehåller checklistor och exempel avseende: 

• Antagningsbesked angående ansökan om uppehållstillstånd för mobili-
tetsstudier inom EU för tredjelandsmedborgare 

• Intyg angående underrättelse av vistelse i Sverige med anledning av 
uppehållstillstånd för mobilitetsstudier i annat EU-land, där en del av 
studierna ska genomföras i Sverige som en del av utbildningen. 

Detta dokument behandlar inte utbytesstudier som påbörjas spontant under på-
gående studier i Sverige. 

Migrationsverket: Antagningsbesked/intyg gällande mobilitetsstudier inom EU för tredjelandsmedborgare 
Framställd av: Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen 

Fastställd av: Markus Filipsson, Processledare 
Fastställelsedatum: 2020-10-12  

Handlagd av: Processnätverk Att studera i Sverige 
 



 

3 

Ad
m

19
5 

20
20

-0
8-

21
 

Innehållsförteckning 

1. Uppehållstillstånd för mobilitetsstudier ........................................................ 4 

1.1 Antagningsbesked mobilitetstillstånd ....................................................... 4 

1.1.1 Exempel antagningsbesked mobilitetstillstånd ..................................... 5 

2. Underrättelse av mobilitetsstudier ................................................................ 6 

2.1 Antagningsbesked anmälan om underrättelse ........................................... 6 

2.1.1 Exempel antagningsbesked anmälan om underrättelse ......................... 7 

 



 

4 

C H E C K L I S T A  Migrationsverket 

1. Uppehållstillstånd för 
mobilitetsstudier inom EU för 
tredjelandsmedborgare 

1.1 Antagningsbesked mobilitetstillstånd 
För att tillgodose Migrationsverkets informationsbehov i ärenden om uppehållstill-
stånd bör ett antagningsbesked gällande mobilitetsstudier inom EU för tredjelands-
medborgare innehålla följande: 

• Personuppgifter för den studerande 
Namn och födelsedatum/personnummer (och beteckningsnummer/dossiér-
nummer hos Migrationsverket om tillgängligt) 

• Information om utbildning 
Utbildningens namn och omfattning samt start- och slutdatum (DAG-MÅ-
NAD-ÅR) för hela utbildningen (även om utbildningen inte avslutas i Sve-
rige och även om utbildningen går utanför ordinarie terminstider för det 
svenska lärosätet).  
Om det är känt vilka lärosäten som deltar och under vilka perioder den stu-
derande ska vara i Sverige bör detta också framgå. 
Det är viktigt att det framgår att utbildningen är ett unionsprogram eller ett 
multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder. 
Det är också viktigt att det framgår att man är antagen till studier i Sverige. 

• Information om sjukförsäkring 
Om den studerande täcks av en sjukförsäkring under studietiden så bör 
detta specificeras med försäkringens namn. 

• Information om studieavgift 
Det bör framgå om den studerande måste betala studieavgift eller inte. 

• Ansvarig person på det svenska lärosätet 
Namn på och kontaktuppgifter till ansvarig för fastställande av antagnings-
beskedet. 
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C H E C K L I S T A  Migrationsverket 

1.1.1 Exempel antagningsbesked mobilitetstillstånd 
Observera att detta exempel inte stämmer in på alla fall, utan endast är ett exempel 
på hur det kan se ut. Både innehåll och format kan hanteras enligt lärosätets eget 
önskemål. Det viktiga är att information kring de punkter som specificerats i 
checklistan ovan finns med. 
 
Letter of Acceptance  

Dear [NAME STUDENT],  

Date of birth: [XXXX-XX-XX] 

Temporary personal id number: [XXXXXX-TXXX],  

We have the pleasure to confirm that you are admitted to the European Master 
Program in [FIELD] ([PROGRAMME NAME]) at [SWEDISH HIGHER EDUCA-
TION INSTITUTION]. The programme is a multilateral Erasmus Mundus Joint 
Master’s Degree Programme that requires a mobility measure during the period 
([DAY-MONTH-YEAR] - [DAY-MONTH-YEAR]). The programme consists of 
[NUMBER OF CREDITS] ECTS credits. You will spend the first year at [SWE-
DISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION] and the second year at [UNIVER-
SITY ABROAD] that is part of the [PROGRAMME NAME].  

The study period at [SWEDISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION] will start 
[DAY-MONTH-YEAR] and end on [DAY-MONTH-YEAR]. 

As a full-time fee paying Erasmus Mundus Joint Master Degree student at [SWE-
DISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION], you are covered by the Erasmus 
Mundus insurance from Kammarkollegiet. The insurance covers the entire period 
for which you are in Sweden. 

You do not need to pay any tuition fee to [SWEDISH HIGHER EDUCATION IN-
STITUTION]. The tuition fee will be transferred to [SWEDISH HIGHER EDUCA-
TION INSTITUTION] by the [PROGRAMME NAME] host.  

You can apply for a Swedish residence permit for the entirety of the programme 
with this Letter of Acceptance.  

For any questions you might have, please contact the Director of studies for the 
[PROGRAMME NAME] at [SWEDISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION], 
[NAME] at [E-MAIL] or [PHONE NUMBER].  

Yours sincerely,  

[NAME AUTHOR],  

[TITLE AUTHOR] 
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C H E C K L I S T A  Migrationsverket 

2. Underrättelse av mobilitetsstudier 
inom EU för tredjelandsmedborgare 

2.1 Intyg anmälan om underrättelse 
För att tillgodose Migrationsverkets informationsbehov i ärenden om underrättelse 
bör ett intyg gällande mobilitetsstudier innehålla följande: 

• Personuppgifter för den studerande 
Namn och födelsedatum/personnummer (och beteckningsnummer/dossiér-
nummer hos Migrationsverket om tillgängligt) 

• Information om utbildning 
Start- och slutdatum (DAG-MÅNAD-ÅR) för studietiden i Sverige. 
Det är också viktigt att det framgår att den studerande är antagen till stu-
dier i Sverige som är en del av ett unionsprogram eller multilateralt pro-
gram som innefattar rörlighetsåtgärder. 

• Information om sjukförsäkring 
Om den studerande täcks av en sjukförsäkring under studietiden i Sverige 
så bör detta specificeras med försäkringens namn. 

• Ansvarig person på det svenska lärosätet 
Namn på och kontaktuppgifter till ansvarig för fastställande av intyget. 
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C H E C K L I S T A  Migrationsverket 

2.1.1 Exempel intyg anmälan om underrättelse 
Observera att detta exempel inte stämmer in på alla fall, utan endast är ett exempel 
på hur det kan se ut. Både innehåll och format kan hanteras enligt lärosätets eget 
önskemål. Det viktiga är att information kring de punkter som specificerats i 
checklistan ovan finns med. 
 
Proof of admission  

Dear [NAME STUDENT],  

Date of birth: [XXXX-XX-XX] 

We have the pleasure to confirm that you are admitted to the European Master 
Program in [FIELD] ([PROGRAMME NAME]) at [SWEDISH HIGHER EDUCA-
TION INSTITUTION]. The programme is a multilateral Erasmus Mundus Joint 
Master’s Degree Programme that requires a mobility measure during the period 
([DAY-MONTH-YEAR] - [DAY-MONTH-YEAR]). The programme consists of 
[NUMBER OF CREDITS] ECTS credits. You will spend the first year at [UNI-
VERSITY ABROAD] and the second year at [SWEDISH HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION] that is part of the [PROGRAMME NAME].  

The study period at [SWEDISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION] will start 
[DAY-MONTH-YEAR] and end on [DAY-MONTH-YEAR]. 

As a full-time fee paying Erasmus Mundus Joint Master Degree student at [SWE-
DISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION], you are covered by the Erasmus 
Mundus insurance from Kammarkollegiet. The insurance covers the entire period 
for which you are in Sweden. 

You do not need to pay any tuition fee to [SWEDISH HIGHER EDUCATION IN-
STITUTION]. The tuition fee will be transferred to [SWEDISH HIGHER EDUCA-
TION INSTITUTION] by the [PROGRAMME NAME] host.  

You do not need to apply for a residence permit in Sweden. You must instead no-
tify the Swedish Migration Agency of your planned stay in Sweden. This applies if 
you are to study at a Swedish university as a part of your educational programme 
and the stay in Sweden is not more than 360 days. 

You must notify the Swedish Migration Agency before you enter Sweden. When 
you notify the Swedish Migration Agency you need to provide a copy of both sides 
of the residence permit card issued by another country within the EU. The card 
should show that you have been granted a residence permit for higher education. 
The residence permit must be valid for the time that you will be in Sweden. For a 
complete list of what you have to submit to the Swedish Migration Agency, see 
Notification of planned mobility studies at www.migrationsverket.se. 

For any questions you might have, please contact the Director of studies for the 
[PROGRAMME NAME] at [SWEDISH HIGHER EDUCATION INSTITUTION], 
[NAME] at [E-MAIL] or [PHONE NUMBER].  
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C H E C K L I S T A  Migrationsverket 

Yours sincerely,  

[NAME AUTHOR],  

[TITLE AUTHOR] 
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