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Inspireras av tidigare studenter

Besök Utlandsstudiebloggen:

”Att flytta till Sydney är till denna dag det absolut bästa 
beslut jag någonsin tagit.”

Ian P,
Billy Blue College of Design

”Mitt första intryck när jag kom till campus var hur 
otroligt stort det är och hur vacker utsikten är över havet.”

Joline L,
 Santa Barbara City College

”Man lär känna sig själv på en helt ny nivå när man flyttar 
till ett nytt land. Milano är en fantastisk studentstad.”

Isabelle L,
Istituto Europeo di Design (IED)

”Positivt med Honolulu som studieort är att det finns så 
många upplevelser och aktiviteter tillgängliga och nära.”

Emma A,
Hawaii Pacific University



Ett urval av våra college & 
universitet 
• California State University Long Beach
• Griffith University
• Hanyang University
• Istituto Lorenzo de’ Medici
• New York Film Academy
• Riga Stradiņš University (RSU)
• Santa Monica College
• UCLA Extension
• University of Wollongong
• UNSW Sydney

Populära studieorter

• Florens
• Gold Coast
• Honolulu
• London
• Los Angeles
• New York
• San Diego
• Santa Barbara
• Seoul
• Sydney

blueberrycollegeuniversitet blueberrycollege&universitet

Utbildningstyper

• Study Abroad (Fristående kurser, 1-2 
terminer)

• Utlandstermin som del av svensk 
universitets-/högskoleutbildning

• Certificate & Diploma (3-24 månader)
• Associate’s Degree (2 år)
• Top-Up Degree (1-1,5 år)
• Bachelor’s Degree (3-4 år)
• Master’s Degree (1-2 år) 

Vi hjälper dig som.. 

• Gått ut gymnasiet
• Gått ut gymnasiet med låga/ofullständiga 

betyg
• Vill tillgodoräkna YH-studier
• Går på universitet och vill göra  

utlandstermin
• Har en universitetsexamen

Ämnesområden
• Business
• Design, Art, Fashion
• Economics, Social and Political Science
• Engineering
• Film, Acting, Music & Dance
• Health Science
• International Studies
• IT & Computer Science
• Media & Communication
• Medicine (Medical Doctor, Dentistry & 

Veterinary)
• PreMedical 
• Real Estate
• Security & Law
• Sports & Fitness
• Sustainability & Environment
• Tourism & Hospitality

Observera att detta är ett litet urval av de skolor vi representerar. 
Se hela vårt utbud av college & universitet på vår hemsida här:

Utlandsstudier i hela världen
USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Asien, Europa



Vår hjälp i fyra steg:
1. Vi har en studierådgivning med dig där vi tar fram passande college/universitet utifrån 
dina önskemål och framtidsplaner.
          
2. När du har bestämt dig för ett college/universitet hjälper vi dig genom hela 
ansökningsprocessen. 

3. När du blivit antagen hjälper vi dig med bland annat visum, försäkring och CSN.

4. Du betalar terminsavgiften direkt till ditt college/universitet. Hjälpen du får av Blueberry 
är alltid kostnadsfri. Du får låna till både levnadsomkostnader och terminsavgifter från 
CSN.*   

*Blueberry kan inte garantera att ditt studielån blir beviljat av CSN.

Hur fungerar Blueberry?
Blueberry är officiell representant i Sverige för ett stort antal college och universitet. Alla 
vi som jobbar på Blueberry har stor passion för utlandsstudier. Vi vet av egen erfarenhet 
vilken fantastisk upplevelse det är att studera utomlands. 

Vi erbjuder kostnadsfri studierådgivning och gratis hjälp genom hela 
ansökningsprocessen med allt från visum till CSN-ansökan för studiemedel. 


