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Utbildningsavdelningen 
International Students Office (ISO) 

 CHECKLISTA 
2014/2015 

Checklista för Erasmus- och Nordplusstudenter 

 

ISO- International Students Office, dvs internationella handläggarna vid 
SLUs orter Alnarp, Umeå och Uppsala. Nås via goabroad@slu.se. 

Jag har före utbytet:  

o fått brevet ”Letter of Confirmation” från ISO, visar att jag är 
nominerad och intygar mina engelskkunskaper 
 

o ansökt om kurser och kollat upp nivå, förkunskapskrav, 
tillgodoräknande 
 

o fått ”Learning Agreement” underskrivet av värduniversitetet, skrivit 
under själv och skickat till ISO. Visar att jag är antagen till kurser. 
 

o tackat nej till kurser jag blivit antagen till på SLU 
 

o ansökt om bostad och fått bekräftat att jag har fått bostad 
 

o kollat upp vad CSN kräver av mig 
 

o ordnat ett ”Blått kort” från försäkringskassan, visar att jag har rätt till 
EUs sjukvård  
 

o bett ISO om ett intyg att jag har Kammarkollegiets försäkring 
”Student UT” 
 

o sett över mitt behov av eventuella ytterligare försäkringar 
 

o undertecknat Nordplus/Erasmusstipendieavtal och skickat in till 
ISO, behövs för att jag ska få stipendiet. Se även fliken ”Innan du 
reser”. 
 

o fyllt i ”Kontakt- och kontoinfo” och skickat in till ISO, så ISO vet 
vart pengarna ska skickas. 
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o koll på eventuellt introduktionsprogram och mottagande 

 
o bokat biljetter 

 

Jag har under utbytet: 
 

o Vid kursstart har skickat in ”Confirmation of Registration” till ISO  
 

o Erasmus stipendiet: Betalas ut när ditt Confirmation of Registration 
har kommit till ISO. 
 

o Nordplusstipendiet: skicka den av din kursledare/internationell 
kontaktperson påskrivna ”Confirmation” och kontoinformation till den 
adress som är angiven på Nordplusdokumentet.  
 

o samlat dokumentation om kurserna, så som kursplan, litteraturlista, 
schema 
 

o beställt ett Course Certificate/ Transcript of Records från 
värduniversitetet 
 

o skickat in “Confirmation of end of study period” 
 
Jag har efter utbytet: 
 

o skrivit en reseberättelse och laddat upp den på Moveon 
 

o svarat på enkät om mina erfarenheter av utbytet. Enkäten skickas till 
studenterna via en länk.  
 

o ansökt om tillgodoräknande av mina kurser hos min fakultet på SLU. 
Se fliken ”Tillgodoräknande av utlandsstudier”.  
 

o skickat kopia på studieresultat till CSN för fortsatt studiefinansiering  

 

Det är ditt ansvar att ta reda på vad du behöver göra och att göra det! 


