
STUDY ABROAD Allmänna Ansökningsregler 
ISTITUTO MARANGONI
1.  Study Abroad ger kostnadsfri studierådgivning och förmedlar utbildningsplatser  
till de skolor utomlands som är representerade av Study Abroad.

2.  Study Abroad är skolans representant och förmedlar utbildning där respektive skola är fullt  
ansvarig för utbildningen och kurserna. Studenten ingår avtal med respektive skola, ej med Study Abroad.

3.  Studenten ansöker på skolans ansökningsformulär och slutar därmed avtal direkt med skolan, ej med Study Abroad. 
Studenten förbinder sig därmed att följa de av skolan uppsatta regler för antagning och betalning av skolans avgifter.  
Läs noga igenom skolans ansökningsregler innan du ansöker.

4.  Beslut om antagning till sökt skola och utbildning görs av respektive skola. Study Abroad kan ej påverka  
antagningsbeslut taget av skolan.

5.  Study Abroad ansvarar ej för om den enskilda studenten blir beviljad studiemedel eller ej. Studenten uppmanas att  
kontakta CSN och ta reda på om den personligen är berättigad studiemedel från CSN.

6.  Study Abroad ansvarar ej om den enskilde studenten blir beviljad visum eller ej.

7.  Studenten ansvarar själv för att kontrollera att alla dokument och ansökningar till CSN (Studiemedel och försäkring)  
och ambassaden (visum) är kompletta och godkända med respektive myndighet före avresa.

8.  Studenten betalar hela årsavgiften direkt till skolan, ej till Study Abroad. 

9.  Study Abroad reserverar sig för eventuella ändringar (exempelvis utbildning/kurser, priser, visum, CSN) som kan uppstå 
under och efter ansökningsprocessen.

10.  Study Abroad förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift om studenten väljer att ej åka eller ej fullföljer 
första studieperioden efter att han/hon tackat ja till sin plats på skolan med Study Abroad svarsbesked.

11.  Studenten godkänner att Study Abroad lämnar ut hans/hennes e-mail adress till andra som sökt till samma skola. 

12.  Notera att om du hoppar av utbildningen under läsåret så är du betalningsskyldig för skolavgiften hela läsåret.  
Du måste erlägga full betalning för hela året oavsett om du slutför det eller inte. 

13. Notera att vissa utbildningar sker på inhemska språket. Kontakta din handläggare för mer information. 

Jag har läst och förstått ovanstående regler.

Signatur                                                                                               Datum
 

Namnförtydligande

 
Study Abroad, Trädgårdsgatan 3, 2tr, 411 08 Göteborg   •   Study Abroad, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm   •   Study Abroad, Kärleksgatan 2A, 211 45 Malmö


