
LiU Global
Informationspass inför dina 

utbytesstudier



LiU Global

Erasmusstipendium

Student-UT försäkring

Kulturkrockar, kulturmöten

Praktisk information från din fakultet



Säkerheten vid 
utlandsstudier 







http://www.regeringen.se/uds-
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Under resan - Om en allvarlig händelse inträffar

• Kontakta era anhöriga, ambassaden (via appen RESKLAR), 

• Följ noga händelseutvecklingen i landet (media, ambassad m.m.)

• LiU söker kontakt via e-post, svara gärna.

• UD/ambassad ger stöd på platsen!

• Vid sjukdom och olycksfall: Vid behov uppsök läkare/ sjukhus. Se till 
att få läkarintyg och spar kvitton på egna utlägg. Fyll i en 
skadeanmälan när du kommer hem

• Vid stöld, rån och överfall – anmäl till polisen och begär intyg eller 
kopia på polisanmälan. Fyll i en skadeanmälan när du kommer hem. 

Akut sjukvård
Kontakta Falck Global Assistance

+46 8-587 71 749
E-mail: fga@se.falck.com

mailto:fga@se.falck.com


Appar och länkar

• http://www.student.liu.se/ut?l=sv

• http://www.kammarkollegiet.se - vanliga frågor och 
goda råd vid utomlandsstudier

• www.fk.se – anmäl din utomlandsvistelse

• http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

• http://www.swedenabroad.com/sv-SE/

http://www.kammarkollegiet.se/
http://www.kammarkollegiet.se/
http://www.fk.se/
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/


Erasmusstipendiet

https://www.student.liu.se/ut?l=sv


Storleken på Erasmusstipendiet avgörs av:

• vart du reser

• hur länge du är där

Studieland Stipendium/månad

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, 
Norge och Storbritannien

420 EUR

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern 
och Österrike

360 EUR



Tänk på att:

❖ LiU behöver veta start- och 
slutdatum för dina Erasmusstudier

❖ Du ska studera utomlands under 
minst 90 dagar

❖ Du förväntas studera på heltid

❖ Du kan få extra belopp om du reser 
med barn

❖ Du kan får extra medel om du har 
funktionshinder



Språktest online före och efter vistelsen. 
Testen är:

❖ Enbart diagnostiska 
❖ Avsedda att genomföras i det 

huvudsakliga studiespråket
❖ På 23 olika Europeiska språk. Vanligast 

engelska, franska, spanska och tyska.

Vid behov erbjuds du en gratis, frivillig 
språkkurs online. 



Om du föredrar en språkkurs 
på plats…

…kan du söka stipendium för en kurs i landets språk eller i 
ditt undervisningsspråk (ej engelska, norska eller danska)

Maila ett kursintyg till erasmusstipendium@liu.se

Du är inte garanterad språkkursstipendium på förhand. 

mailto:erasmusstipendium@liu.se


Att göra i början:

✓Erasmus Grant Agreement
✓Learning Agreement
✓Certificate of Arrival
✓Gör ett språktest online

Du får första utbetalningen, dvs 70% av stipendiet



Att göra i slutet:

✓Certificate of Departure
✓Fyll i utvärdering – Participant Report
✓Gör ett uppföljande språktest online

Du får andra utbetalningen, dvs återstående stipendiebelopp



Frågor kring stipendiet skickas till 
erasmusstipendium@liu.se

Ändrar du studietid eller universitet? Tack för att du 
meddelar LiU!

mailto:erasmusstipendium@liu.se


StudentUT försäkring

International Office



Student-UT försäkring

All information om Student-UT försäkringen hittar du på under din 
fakultets hemsida/virtuella mapp på utresewebben

https://www.student.liu.se/ut?l=sv


När gäller försäkringen?

• Du är automatiskt försäkrad

• 14 dagar före kursstart och 14 dagar efter kursslut

• Dygnet runt

• Även under lov

• Gäller inte vid privat resa till/från utbildningsland

Viktigt är att kontrollera om mottagande universitet kräver en 
extra försäkring. Detta gäller främst universitet utanför Europa.



Hur och när söker du?

Intyg kan behövas för:

- Visum, hyreskontrakt eller annat 

- Ange start och slutdatum

- Inkludera Orientation days och språkkurser som börjar innan terminsstart 

- Försäkringsintyg på engelska skickas till din studentmail inom en vecka

- Sök via din fakultets utreseportal



EU-kort
European Health Insurance Card

Om du ska resa till de nordiska länderna, övriga länder i EU/EES 
ska du ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. 



Student-UT försäkring

Akut sjukvård
Kontakta Falck Global Assistance

Lägg in deras telefonnummer i din mobil
+46 8-587 71 749

E-mail: fga@se.falck.com

mailto:fga@se.falck.com


SKADEANMÄLAN

• Skadeanmälan skickas in påskriven tillsammans 
med originalkvitton till Linköpings universitet, 
Internationella enheten

• Du står själv för dina utlägg och begär ersättning i 
efterhand

Glöm inte att göra en polisanmälan vid brott och 
skicka med skadeanmälan! 



Försäkrad på resan
Kammarkollegiets nya app för dig som ska resa 



Vi önskar er en fantastisk tid 
som utbytesstudenter!

www.liu.se/ut


