
Kultur och natur i Dalarna 
Sommarkurs i svenska för utländska studerande och personer med svenska som 

andraspråk.

ANSÖKAN
Språknivå: B2
Kursperiod: 27 juni–15 juli 2023

Jag är betalande deltagare  Jag söker stipendium  Fyll i ansökan utan hjälp från utomstående

För dig som ska söka visum måste stavningen av ditt namn överensstämma med det som står i ditt pass. När det gäller postadress 
ska den uppges på ditt lands språk men med latinska bokstäver. Åldersgräns för deltagande i SI:s sommarkurser är 18 år.

SÖKANDES EFTERNAMN TILLTALSNAMN

FÖDELSEDATUM, 
år-månad-dag

   Man Annat

MEDBORGARSKAP MODERSMÅL

FULLSTÄNDIG POSTADRESS TEL:

E-POST:

NÄRMASTE ANHÖRIG (namn, adress, telefon)

UNIVERSITET/HÖGSKOLA

SVENSKLÄRARE (namn och e-postadress)

AVSEDD EXAMEN I HEMLANDET BERÄKNAD TIDPUNKT FÖR EXAMEN

ANGE HUVUDÄMNE

ANGE EV. BIÄMNE
ELLER BIÄMNEN

ANGE EV. EXTRA
ÄMNE ELLER ÄMNEN

JAG HAR STUDERAT SVENSKA I ________________ TERMINER VID SLUTET AV LÄSÅRET 2022/2023

Kvinna



Stipendieupplysningar: SI beviljar ett begränsat antal stipendier för sommarkurserna. Dessa fördelas bland de svenskinstitutioner 
som SI stödjer. Stipendium ges bara till svenskstuderande som är bosatta utanför Sverige.  
I mån av plats kan även betalande kursdeltagare tas emot.

Söker du/kommer du att söka stipendium via annan organisation 
samtidigt med stipendium för sommarkurs?

   Nej              Ja

Vilken organisation?

Har du tidigare fått stipendium från Svenska institutet?

   Nej              Ja

Tidigare eller kommande vistelser i Sverige (ange också om du studerat, deltagit i språkkurs, Erasmusutbyte eller dylikt i Sverige):

Upplysningar om ev. allergier eller kostpreferenser (vegetarisk mat):

  Ja, jag samtycker till att mitt namn publiceras på SI:s webbplats om jag får stipendium.
  Nej, jag vill inte att mitt namn publiceras på SI:s webbplats.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 mars 2023.
Vi behandlar ansökan endast när vi har fått lärarintyg.

Skriv en uppsats om dig själv på ca 1–2 A4-sidor.

Din uppsats ligger till grund för lärarnas förberedelser av kursen. Tänk på att du skriver detta för dem.

Berätta om dig själv, vad som är viktigt för dig, om dina intressen och framtidsplaner. Skriv också om 
varför du studerar svenska och varför du vill gå den sommarkurs du söker till. Nämn också vilka 
läromedel du haft och vilken litteratur du läst på svenska, och de svenska intresseområden du har. 
OBS! Du bör skriva minst en sida, Times New Roman pt 12 med enkelt radavstånd.

Maila din ansökan till maria.kapla@malungsfolkhogskola.se

mailto:karin.danielsson@malungsfolkhogskola.se
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