
Allt om de nya CSN-reglerna för utlandsstudier
Den 1/5 träder nya CSN regler för utlandsstudier i kraft. Här tittar vi på vad de nya reglerna innebär, hur mycket pengar
studenter kommer att kunna få ut från CSN och om man kan klara sig på de nya studiemedelsbeloppen.

Om CSNs merkostnadslån för kursavgifter
Studenter kan ta ett merkostnadslån för kursavgifter från CSN. I Sverige är detta lån sällan nödvändigt då svenska universitet inte tar ut några
kursavgifter från EU-medborgare. När man studerar utomlands är det dock vanligt med höga kursavgifter vilket gör detta lån till en
nödvändighet för utlandsstudenter.

Under många år begränsades detta lån till 1350 kr per studievecka men i den stora studiemedelsreformen som trädde i kraft den 1/7 2015 så
togs denna begränsning bort. Studenter har sedan dess kunnat ta ut hela sitt tillgängliga kursavgiftslån (knappt 350000 kr per student på
högskolenivå) på en kortare tid. Detta har medfört att även mindre bemedlade studenter har kunnat läsa på högrankade skolor utomlands
under ett par terminer utan att ha egna pengar till kursavgiften. Studenter har då kunnat finansiera en Master eller ett par study abroad
terminer i dyrare länder som Australien och USA enbart med CSN. Nu är det dock slut på detta.

De nya reglerna från den 1/5
Från den 1/5 införs nya CSN-regler som innebär en återgång till det gamla systemet där kursavgiftslånet får ett maxtak per studievecka. På
högskolenivå kommer man att kunna låna max 2912 kr per studievecka (i upp till 240 veckor) och på gymnaisenivå (dit bl.a. språkresor
klassas) kommer man att kunna låna max 1456 kr (i upp till 80 veckor).

De som vill låna till det gamla förmånligare systemet måste skicka in sin ansökan till CSN innan den 1/5 i år. För att kunna ansöka om
studiemedel måste man vara antagen på en skola utomlands.

Klarar man sig på CSN i det nya systemet?
Regeringens motivering till förändringen är att minska bidragsbrott och hög skuldsättning. Ur studenternas synvinkel innebär dock det nya
systemet enbart en försämring. Nu måste studenter ha mer egna pengar för att kunna studera utomlands även på kortare utbildningar i länder
som Australien och USA. En trolig konsekvens är att många studenter kommer att välja bort dyra högrankade skolor till förmån för billigare
lösningar som Community Colleges. Möjligheterna till utlandsstudier kommer återigen att begränsas av studenternas privatekonomi.

För att tydliggöra hur mycket pengar man kan få från CSN när man studerar utomlands har vi tagit fram en CSN-räknare där studenter kan få
en personlig kostnadskalkyl. Vi har också skapat en video som på ett pedagogiskt sätt går igenom hur mycket studiemedel man kan få i det
nya systemet och besvarar frågan Klarar man sig på CSN när man studerar utomlands? (video).
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DreamStudies Utlandsstudievägledarens huvudverksamhet är att hjälpa studenter som vill studera utomlands. Här kommer vi därför främst att
dela nyheter om utlandsstudier t.ex. trender, statistik, nya utbildningar, stipendier och möjligheter. På vår huvudsakliga svenska webbsida
www.utlandsstudier.se ger vi studenter gratis information om utlandsstudier i form av: guider, artiklar och stipendium. Vi har också en
skoldatabas med tusentals skolor över hela världen. De länder vi främst fokuserar på är Japan, Korea, USA, England, Australien, Spanien,
Tyskland, Italien och Frankrike.


