
Erasmus+ stipendier för studier utomlands läsåret 2018 – 2019 

Erasmus+-stipendiernas storlek fastställs enligt land och utbytets längd enligt tabellen nedan. 

Månadsstipendium betalas för hela kalendermånader och dagsstipendium för dagar utöver hela 

månader.   

Erasmus+ stipendium för studier utomlands   Stipendiesumma 
(€/månad)    

Stipendiesumma 
(€/dag)   

Grupp 1  
Programländer med högre levnadskostnad  
(Danmark, Island, Irland,  Lichtenstein, Luxemburg, Norge, 
Sverige, Storbritannien) 

 
360 

 
12 

Grupp 2   
Programländer med lägre levnadskostnad  
(Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,  Malta, Makedonien, 
Nederländerna, Polen, Rumänien, Tjeckien, Tyskland, Portugal, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Ungern, Österrike) 

 
310 

 
10,33 

 

Stipendium betalas för studietiden utomlands (ej vistelsetid i landet) för den period då studenten av 

akademiska skäl måste vara närvarande på den mottagande högskolan.  

 I stipendieblanketten (Grant Agreement) ska du ange din utbytesperiod. Utbytesperiodens 

första dag är t.ex. den dagen kurserna börjar, välkomst-/introduktionsdagen el. motsvarande. 

Utbytets slutdatum är den sista dagen som du behöver vara på plats på den mottagande 

högskolan t.ex. på grund av tentamen eller föreläsningar. 

 

 Utbytes faktiska längd kontrolleras efter utbytet och fastställs enligt de datum som finns angivna 

i  Letter of Confirmation som mottagarhögskolan skriver under i slutet av utbytesperioden. Om 

utbytesperioden skiljer sig +/- 5 dagar jämfört med perioden i ditt Grant Agreement som vi 

avtalat om före utbytet, måste utbytesstipendiet beräknas på nytt. Vi gör i sådana fall ett nytt 

Grant Agreement med slutliga datum och korrigerad stipendiesumma. 

 

Stipendiet betalas i två rater: 80% betalas före/i början av utbytet och 20% efter utbytet.  

 Den första raten betalas inom 30 dagar efter att båda parter skrivit under avtalet. Den andra 

raten (20%) betalas efter att studenten har fyllt i Erasmus Final Report form (EU-survey), gjort 

språktestet, lämnat in Letter of Confirmation, reserapporten  och vi har fått Transcript of 

Records från den mottagande högskolan.   

 

Exempel: En student åker på utbyte till Tyskland och utbytesperioden är 15.9 – 24.1. Det innebär att 

utbytets längd är 4 månader och 10 dagar (15.9 – 14.1=4 månader; 15 – 24.1=10 dagar). Tyskland hör till 

grupp 2 och Erasmusstipendiet är därmed 310€/mån. och 10,33€/dag. Det totala stipendiebeloppet för 

denna student blir därmed (4*310)+(10*10,33) =1343€. Innan utbytet betalas 80%, dvs 1074,40€. 


