112011
Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd
för studerande och doktorander
– Förstagångsansökan
Dossiernummer

Signatur

Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd för studier i Sverige och är medborgare i ett land
utanför EU/EES-området och Schweiz. De flesta måste betala en avgift för ansökan.
Du som är antagen till studier i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser
in i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i ett land som är viseringsfritt eller inte, eftersom
uppehållstillstånd som regel inte kan beviljas när personen som ansöker om uppehållstillståndet befinner sig i Sverige.
Mer information om uppehållstillstånd för studier i Sverige samt detta formulär hittar du på vår webbplats
www.migrationsverket.se. Fyll gärna i formuläret på datorn, det underlättar vår hantering av ärendet. Glöm inte att
underteckna ansökan när du har skrivit ut den.

Jag ansöker om
uppehållstillstånd för studier vid universitet/högskola (D/DF)
uppehållstillstånd för studier vid folkhögskola/gymnasium/annan skola (DO)
Bifoga bilaga Familjeuppgifter till din ansökan
Jag ansöker om uppehållstillstånd från och med ........................... till och med ...........................

Personuppgifter
Efternamn

Eventuellt tidigare efternamn

Förnamn (samtliga)
Medborgarskap
Födelsedatum (år, månad, dag, ev. nr.)

Medborgarskap vid födseln
Kön

Söker någon anhörig uppehållstillstånd tillsammans med dig?

Man

Kvinna

Födelseort

170413

Ja (medsökande måste lämna in en egen ansökan)

E-postadress

Modersmål

Civilstånd

Övriga språk

Ogift
Gift*
Skild
*registrerad partner räknas som gift
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Nej
Födelseland

Sambo

Änka/ änkling

Passuppgifter
Hemlandspass

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

Passnummer

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

Om ja, från och med – till och med

Ja, land:

Medsökande (alla medsökande måste lämna in en egen ansökan)
Namn

Födelsetid

Din adress i hemlandet
c/o

Gatuadress

Postnummer eller motsvarande

Ort

Land

Telefonnummer

Din bostadsadress i Sverige (om du har en)
c/o

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

Medborgarskap

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Tidigare besök i Sverige
Har du tidigare ansökt om visum eller
uppehållstillstånd i Sverige?

Nej

Ja år, ………………..

Har du varit i Sverige tidigare?

Nej

Ja, år ............…….

När var du i Sverige senast?

från ……………… till ……………………

Befinner du dig i Sverige nu?

Nej

Ja

Tidigare besök i andra Schengenländer
Har du tidigare besökt något land i Schengen?

Nej
Land

Ja (om ja, ange land och vistelsetid)
Inresedatum

Utresedatum

Tidigare studier och arbeten
Skolutbildning till och med gymnasienivå

Antal år

Examen år

Tidigare arbetsgivare/uppdragsgivare

Arbete som

Anställningstid

Nuvarande arbetsgivare/uppdragsgivare

Arbete som

Anställningstid

Universitets-/högskoleutbildning (ange nivå och studieinriktning)

Yrkesutbildning

Planerade studier i Sverige

Lärosäte/Institution som jag har antagits till
Lärosätets/Institutionens adress
Kurs/program
Kontaktperson

E-postadress, kontaktperson

Kursen/programmet pågår under tiden

från och med

…………………… till och med ……………………

Jag har valt dessa studier för att (ange vilken nytta du kommer att ha av studierna)

Hur fick du kännedom om universitet/studieplatsen?
Hur kommer du att ordna med bostad i Sverige?

Försörjning

Jag finansierar min vistelse i Sverige med

Egna medel (Bifoga intyg och kontoutdrag från bank som styrker att du har egna medel.)
Stipendium (Bifoga intyg om stipendiets storlek och hur länge det utgår.)
Utbildningsbidrag/lön för doktorand (Bifoga intyg om utbildningsbidragets/lönens storlek och hur länge det/den utgår.)
Annat sätt (till exempel utländska studiemedel. Förklara utförligt för hur du kommer att försörja dig och bifoga handling som
styrker dina uppgifter. Observera att Migrationsverket inte godkänner sponsorer.)

Varje månad kommer jag att disponera (ange belopp och valuta)

Framtidsplaner

Vad planerar du att göra direkt efter att du avslutat de studier du har blivit antagen till?

Jag planerar att lämna Sverige
Ange datum för planerad utresa……………………

Fortsätta studera
Ange vad du planerar att studera……………………………………………………………………………………………………….
I vilket land planerar du att fortsätta dina studier?....................................................................................................................
Arbeta
Ange inom vilket område………………………………………………………………………………………………………………..
I vilket land planerar du att arbeta?..............................................................................
Annat
Ange vilka andra framtidsplaner du har……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Övriga upplysningar

Beslutet ska skickas till
Om du inte bor i Sverige

Ambassad eller konsulat som hanterar migrationsfrågor ………………………………………
(Ta kontakt med ambassaden eller generalkonsulatet innan ditt besök för att höra om de behandlar migrationsfrågor eller för
att få besked om vilken ambassad eller generalkonsulat som gör det)
Om du bor i Sverige

Adress i Sverige ……………………………………………………………………………………..

Glöm inte att bifoga bilagan Familjeuppgifter till ansökan.
Dokument som du ska bifoga ansökan:

(De intyg som du bifogar bör 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 (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt
pass är giltigt)
intyg om att du är antagen till heltidsstudier som kräver din närvaro i Sverige
intyg som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (gäller dig som är antagen till
studier i Sverige för kortare tid än ett år)
kontoutdrag från bank som visar att du har egna medel för din försörjning under den sökta tillståndstiden (bifoga
även intyg från centralbank eller motsvarande att du har tillstånd att föra ut pengarna om ett sådant intyg krävs)
eller
intyg som visar att du får stipendium/utbildningsbidrag/lön eller liknande med uppgift om belopp samt under
vilken tid du får pengarna.

Namnunderskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är sanna och att jag inte har utelämnat något som kan vara av
betydelse vid prövningen av ärendet. Jag förstår att det är straffbart att lämna oriktiga uppgifter eller medvetet utelämna
information som kan ha betydelse i prövningen av ärendet. OBS! Utan underskrift är detta formulär ogiltigt.

Ort och datum

Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavares underskrift)

