Visbyprogrammet –
stipendier för
utbytesstudier i Sverige
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Svenska institutet erbjuder möjligheten för utbytesstudenter från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien,
Ryssland, Ukraina och Vitryssland att söka stipendium för
en eller två terminer i Sverige inom valfritt ämnesområde.

Vem kan söka?
Stipendium kan sökas av studenter som har beviljats eller sökt
utbytesstudier vid ett svenskt universitet.
Den sökande ska vara bosatt och verksam samt medborgare
i antingen Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien,
Ryssland, Ukraina eller Vitryssland.
Stipendium kan inte sökas av personer som har vistats i Sverige
i mer än två år totalt.

Valfritt ämnesområde
Stipendium kan sökas inom valfritt ämnesområde, förutsatt att
kurserna är godkända inom utbytesavtalet mellan ditt hemuniversitet och det svenska universitetet.
Studierna i Sverige kan antingen bedrivas på svenska eller
engelska.

Omfattning

”Stipendiet har varit otroligt värdefullt
både på det professionella och det
personliga planet då det hjälpte mig
att utvecklas både akademiskt, socialt
och personligt.”



– Oksana Lutsiv, tidigare SI stipendiat

Stipendium kan sökas för heltidsstudier (30 högskolepoäng
enligt den europeiska standarden ECTS, 100 % studietakt) i
Sverige under minst en och högst två terminer.
Stipendiet är skattefritt, och omfattar ett månatligt bidrag om
9 000 SEK. Summan bedöms täcka mat- och boendekostnader,
lokala resor under vistelsen och litteratur. I stipendiet ingår
också försäkring. Även ett resebidrag för resan till och från
Sverige ingår om 5 000 SEK.
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Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för
att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige.
Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur,
utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete
och långsiktiga relationer med andra länder.
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Ansökningsperiod och process
För att söka utbytesstudier i Sverige måste den sökande först
kontakta det internationella kontoret eller sekretariatet vid sitt
hemuniversitet, för information om ansökningsförfarandet
och vilka lärosäten i Sverige som det finns utbytesplatser till.
När den sökande har blivit nominerad som utbytesstudent kan
han/hon söka Svenska institutets stipendium. Till ansökan behöver ett avtal bifogas som intygar att studenten inte behöver
betala studieavgifter under den föreslagna vistelsen i Sverige.
Ansökningsomgången sker under våren för vistelser som
inleds under höstterminen, preliminärt mellan 15 mars och
30 april. Ansökningar sker online via vår ansökningsportal.
Detaljerad information samt instruktion för ansökan finns på
www.si.se.
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Är du intresserad av hur det är
att studera i Sverige?
Följ våra bloggare på
http://blogs.studyinsweden.se
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