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Ansökan om uppehållstillstånd
för att söka arbete efter
slutförda studier eller forskning
0B

Dossiernummer

Signatur

Denna blankett ska användas av dig som ansöker om uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige efter slutförd
högskoleutbildning eller efter slutförd forskning. De flesta måste betala en avgift för ansökan. Om du uppfyller kraven
kan du få uppehållstillstånd som gäller i tolv månader. Beslutet kommer att skickas till din adress i Sverige.
Det är viktigt att du lämnar all nödvändig information och bifogar de dokument som behövs för att din ansökan ska
vara komplett.
Mer information finns på vår webbplats www.migrationsverket.se.

Jag ansöker om uppehållstillstånd för att söka arbete och/eller undersöka
möjligheterna att driva företag.
1. Ansökan gäller för tolv månader
från och med (år, månad, dag)………………………………..…….………..….

2. Heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige
Jag är folkbokförd i Sverige (om du är folkbokförd i Sverige behöver du inte teckna en heltäckande sjukförsäkring)
Jag har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring inför min vistelse i Sverige.
Försäkringsbolag

Datum som försäkringen gäller från och med samt till och med

3. Personuppgifter
Efternamn

Medborgarskap

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap vid födseln

Födelsedatum (år, månad, dag, ev. nr.)

Kön

Lämnar någon anhörig in en ansökan om uppehållstillstånd samtidigt som du?

Man
Födelseort

Kvinna

Nej

Födelseland

Ja (anhöriga måste lämna in en egen ansökan)
Modersmål

Civilstånd

Övriga språk

Ogift

Gift

Sambo

Registrerad partner

4. Passuppgifter
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Hemlandspass

Annat pass (ange vilken typ).………………….……………………

Passet utfärdat av

Utfärdandedatum

Finns det några begränsningar av din rätt att återvända till hemlandet eller
bosättningslandet inskrivna i ditt pass?

Om ja, från och med–till och med

Nej

Gäller till och med

Ja, land:

Har du tillstånd att vistas i något annat land?

Nej

Passnummer

Ja, land:

Om ja, från och med – till och med

5. Senaste adress i hemlandet
c/o

Gatuadress

Postadress och ort

Land

E-postadress

Telefon

6. Bostadsadress i Sverige
c/o

Gatuadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

Mobiltelefon

7. Uppgifter om dina nu slutförda studier i Sverige (om du har studerat)
Anordnare av utbildning i Sverige
Adress till anordnare av utbildning
Kurs/program
Kontaktperson vid anordnare av utbildning

E-postadress till kontaktperson

Kursen/programmet slutfördes (datum)
Har du haft uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land?

Ja

Nej

Om du svarat ja,
i vilket land har du studerat? ……………………………………………………………………………………………………….
vid vilket lärosäte har du studerat? ………………………………………………………………………………………………..
under vilka perioder har du studerat i Sverige (datum)? …..……………………………………………………………………

8. Uppgifter om din slutförda forskning i Sverige (om du har forskat)
Forskningshuvudman i Sverige
Forskningshuvudmans adress
Kontaktperson forskningshuvudman i Sverige

E-postadress till kontaktpersonen

Forskningen slutfördes (datum)
Har du haft uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land?

Ja

Nej

Om du svarat ja,
i vilket land har du forskat? ...............................................................................................................................................
vilken forskningshuvudman har du haft i EU-landet? ........................................................................................................
under vilka perioder har du forskat i Sverige (datum)? .....................................................................................................

9. Försörjning
Jag finansierar min vistelse i Sverige med

Banktillgångar (Bifoga intyg och kontoutdrag från bank som styrker att du har tillräckliga medel.)
Stipendium (Bifoga intyg om stipendiets storlek och hur länge det utgår.)
Annat sätt (Förklara utförligt hur du kommer att försörja dig och bifoga handling som styrker dina uppgifter. )

10. Övriga upplysningar

11. Namnunderskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat i ansökningshandlingarna är riktiga och att inga omständigheter utelämnats som
kan vara av avgörande betydelse vid prövningen av ärendet. Jag är medveten om att det är straffbart att lämna oriktiga
uppgifter eller medvetet utelämna information som kan ha avgörande betydelse i prövningen av min ansökan.

Ort och datum

Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavares underskrift)

12. Bilagor
Dokument som du ska bifoga ansökan (De intyg som du bifogar ska vara utfärdade på/översatta till svenska eller engelska.)




Kopior av pass som visar din identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än
ditt hemland.
Intyg som visar att du har tillräckliga medel för din försörjning under din planerade vistelse i Sverige.
Kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i
Sverige (om du inte är folkbokförd i Sverige eller har ett tillstånd i Sverige sedan tidigare som tillsammans med
detta tillstånd skulle överstiga tolv månader).



Om du har slutfört dina studier ska du även bifoga
Intyg om de slutförda studierna/studieresultat du har uppnått. (Doktorander ska bifoga intyg från handledare.)



Om du har slutfört din forskning ska du även bifoga
Bekräftelse från din forskningshuvudman att du slutfört din forskning



Om du har studerat eller forskat i ett annat EU-land ska du även bifoga
Kopia av ditt uppehållstillståndskort från annat EU-land

