Delstudium 2019–2020

D

Du kan bruke dette skjemaet dersom du tek høgare utdanning
eller fagskoleutdanning i Noreg eller Norden, og du skal
søkje om støtte til eit kortare studieopphald i eit anna land.
Hugs at du også må sende inn søknad om støtte på lanekassen.no.

Nynorsk

1 Personlege opplysningar
Kundenummer i Lånekassen

Fødselsnummer (11 siffer)

Etternamn

Fornamn og mellomnamn

2 Opplysningar om utdanninga
Kva studieprogram følgjer du i Noreg/Norden?
I kva anna land skal du ha eit kortare studieopphald?

Kva slags studieopphald skal du ha?

□ studium ved ein lærestad
□ praksisopphald
□ feltarbeid

Kva er namnet på den utanlandske lærestaden?
Frå (dag – månad – år)

Kor lenge varer studieopphaldet?
Kor mange studiepoeng skal du ta ved den utanlandske
lærestaden?

Studiepoeng

Kor mange studiepoeng vil bli godkjende som ein del av
utdanninga i Noreg/Norden?

Studiepoeng

□ Ja

Skal du betale skolepengar?
Dersom ja:
• Oppgi beløp og legg ved stadfesting frå lærestaden i
utlandet som viser kor mykje du skal betale.
• Får du støtte frå andre til å betale skolepengar?
Legg i så fall ved dokumentasjon som viser kor mykje du får
i støtte til skolepengar frå andre enn Lånekassen.

Til (dag – månad – år)

□ Nei

Beløp

□ Ja

□ Nei

Stipend til språkkurs

Dersom du skal ta språkkurs i samband med delstudiet, kan du ha rett til språkstipend. Ønskjer du å søkje om språkstipend,
må du sende inn
• stadfesting frå språkskolen som viser kor lenge språkkurset varer (frå- og til-dato) og talet på undervisningstimar per veke.
• stadfesting frå lærestaden du skal til, som viser kva språk det blir undervist på. Dersom delar av undervisninga er på
engelsk, må stadfestinga vise kva fag det gjeld, og i kva fag det blir undervist på eit anna språk enn engelsk.

3 Stempel og underskrift frå lærestaden
Vi stadfester at studieopphaldet er godkjent som ein del av utdanninga studenten har begynt på i Noreg/Norden, og at
opplysningane i punkt 2 er korrekte.
Stad/dato

Stempel og underskrift frå lærestaden

Skjemaet sender du til: Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.
Les om delstudium på www.lanekassen.no/delstudium.
Behandling av personopplysningar: Lånekassen behandlar personopplysningar i samsvar med regelverket for
personvern. Les personvernerklæringa vår på www.lanekassen.no/personvern-nn.
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