ANSÖKAN TILL USA

Namn:_________________________________________________________________________________________________________________________
Adress:_________________________________________________________________ Post Nr:__________________ Stad:________________________
Email:__________________________________________________________________ Mobil Tel:______________________________________________
Personnummer:________________________________________________________________________________________________________________
Gymnasieskola: _________________________________________________________ Inriktning/Program:_____________________________________
Examens år:___________________________________________________________________________________________________________________
Betyg i Engelska :________________________________________________________ Vilken nivå:____________________________________________

Jag vill läsa följande program:
1. Husson University Certificate Diploma in Business - Sales, 1 år: _____________
2. Husson University Certificate Diploma in Business - Sales, 1 termin: _________
3. Monroe College Certificate Diploma in Business-Entreprenörskap:_____________
4. Monroe College Certificate Diploma in Business-Marknadsföring:______________
Jag vill påbörja mina studier: Höstterminen 2016__________ Vårterminen 2017 :__________ Hösttermin 2017:___________
ANSÖKNINGSTID: Bluechip behandlar anökningar löpande under året. Du kan därför få besked om du blivit antagen innan den officiella
ansökningstiden har gått ut. Du bör ansöka i god tid innan sista ansökningsdatum om du vill försäkra dig om en utbildningsplats.
• Sista ansökningsdatum för höstterminen 2016 är 15 april, 2016.
• Sista ansökningsdatum för vårterminen 2017 är 30 oktober, 2016.
• Sista ansökningsdatum för höstterminen 2017 är 15 april, 2017.
Kontakta Bluechip för information om eventuella kvarvarande platser efter dessa datum.
Till denna ansökan bifogar jag:
• Mina senaste gymnasiebetyg på Svenska och Engelska
* Jag har läst och godkänner ansöknings och kursvillkoren på nästa sida.
* Glöm inte göra en kopia på denna ansökan för dig själv.
När Bluechip fått in din ansökan så skickar vi ut en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan med en faktura för ansökningsavgiften på 900:SEK. Samtidigt så bokar vi in en intervju/personlig tid med dig antingen via ett möte, telefon eller skype. Därefter om du blir antagen till ditt
valda program skickar vi ut en första delbetalnings faktura på 2900:- SEK som du betalar för att säkerhetsställa att du fått en plats på din
valda utbildning. Din plats är reserverad och baserad på att du senare uppfyller eventuella engelska krav genom ditt TOEFL-prov resultat eller
motsvarande.
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ANSÖKNINGS OCH KURSVILLKOR FÖR UTBILDNINGAR I USA
1. Bluechip – Study USA förmedlar utbildningsplatser och ger kostnadsfri studierådgivning till de skolor i USA som är representerade av Bluechip –
Study USA. Bluechip arrangerar också utbildningar och kurser i samarbete med olika universitet i USA.
2. Bluechip – Study USA ansvarar för studierådgivning vid val av skola och utbildning. Beslut om antagning till sökt skola och utbildning görs av
respektive skola i samråd med Bluechip.
3. Behörighetskrav:
• Allmän behörighet för högskolestudier (du kan söka under ditt sista år på gymnasiet)
• Avklarad Bluechip intervju
• Godkänd engelska nivå på 70 poäng på TOEFL provet eller motsvarande.
4. Ansökningsavgiften för Bluechips utbildningar är SEK 900. Avgiften ingår inte i kursavgiften. Den återbetalas i det fall du inte blir antagen till
utbildningen. Din ansökan registreras först då Bluechip mottagit din ansökningsavgift. Vi kontaktar dig därefter för en personlig intervju. Intervjun,
och dina betyg är avgörande för om du blir antagen till utbildningen eller ej. Blir du antagen erhåller du ett preliminärt antagningsbesked från
Bluechip efter intervjun. Senast 14 dagar efter att du erhållit det preliminära antagningsbeskedet skall du erlägga en första delbetalning om
SEK 2900. I och med att du betalat denna har du försäkrat dig om din utbildningsplats. Din utbildningsplats kan eventuellt ha en reservation på
att du skall klara av ditt engelska krav.
5. Bluechip – Study USA ansvarar inte för om den enskilda studenten blir berättigad studiemedel eller inte. Studenten uppmanas att kontakta CSN
och ta reda på om den personligen är berättigad studiemedel från CSN. Du har rätt att söka statliga studiemedel för alla Bluechip utbildningar.
Det innebär att Centrala Studiestödsnämnden (CSN) kan bevilja bidrag och lån för dina utlandsstudier. Studiemedel bör sökas i god tid, men tänk
på att de inte kan beviljas förrän CSN mottagit ditt officiella antagningsbesked från skolan och Bluechip.
6. När du studerar utomlands måste du ha fullgott försäkringsskydd under hela din utlandsvistelse. Kontrollera med din hemförsäkring eller så
går det att teckna en anpassad försäkring via CSN. Studenten ansvarar för att ha fulltecknad försäkring under sin studietid i USA. En kopia på
försäkringsbrevet, på engelska, ska skickas till Bluechip senast tre veckor innan kursstart.
7. För att skydda dig om du blir tvungen att tacka nej till din utbildningsplats före kursstart, på grund av sjukdom av ej övergående art som
inte var känd vid ansökningstillfället, kan du genom Bluechip teckna ett avbeställningsskydd på SEK 800 i samband med att du betalar in din
första delbetalning. Sjukdom och olycksfall ska kunna styrkas med ett läkarintyg. Ansökningsavgiften samt en administrativ avgift om 10 % av
utbildningens totala avgift (kursavgift inklusive boende och avgifter) tillfaller dock alltid Bluechip. Vill du teckna avbeställningsskydd: Ja / Nej
8. Hela Kursavgiften inklusive kost och logi samt övriga avgifter som ingår i respektive utbildning betalas före kursstart, med avdrag för redan
inbetalade SEK 2900. Första delbetalningen om 50 % av avgiften betalas 45 dagar före kursstart och resterande 50 % betalas 21 dagar före
kursstart.
9. Om du önskar avboka din utbildningsplats före kursstart måste du meddela det skriftligen till Bluechip.
• Avbokas kursen tidigare än 70 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften inklusive boende, förutom ansökningsavgift, första 		
		 delbetalningen om SEK 2900 samt eventuellt avbeställningsskydd.
• Avbokas kursen senare än 70 dagar, men tidigare än 40 dagar, före kursstart förbehåller sig Bluechip rätten att ta ut ansökningsavgiften plus
		 30% av kursavgiften inklusive boende.
• Avbokas kursen senare än 40 dagar före kursstart förbehåller sig Bluechip rätten att ta ut ansökningsavgiften plus 50% av kursavgiften
		 inklusive boende.
• Avbokas kursen senare än 20 dagar före kursstart förbehåller sig Bluechip rätten att ta ut ansökningsavgiften plus 70% av kursavgiften
		 inklusive boende.
10. Bluechip medger inte prisavdrag för tjänster som erbjudits men ej utnyttjats.
11. Bluechip informerar om visum och hur ansökan går till. Bluechip ansvarar inte för om den enskilde studenten blir beviljad visum eller inte.
12. Studenten ansvarar själv för att kontrollera att alla dokument och ansökningar till CSN (studiemedel och försäkring) och Amerikanska 		
ambassaden (visum) är kompletta och godkända med respektive myndighet.
13. Vill du att vi översätter dina gymnasiebetyg till engelska mot en avgift på 400kr: Ja / Nej
14. Bluechip reserverar sig för eventuella ändringar angående visum, CSN, kursplaner, utbildningsupplägg, undervisningsavgifter eller andra avgifter
och terminstider som skolan har och som kan uppstå under och efter ansökningsprocessen och utbildningen börjat. Bluechip och skolan fritar
sig helt från ansvar för skador på grund av personliga händelser, katastrof, strejk eller annan force majeure.
15. Jag är medveten att övriga kostnader för eventuellt TOEFL-prov, resa, visum, försäkring, kurslitteratur, fickpengar, och andra eventuella utgifter
tillkommer.
16. Jag godkänner följande: ”I hereby authorize Bluechip – Study USA to receive copies of my academic transcript. I am aware of privacy laws
governing the release of academic information to third parties and approve the release of any academic information to Bluechip.”
17. Jag godkänner följande: ”I agree to all of the terms and conditions set forth in the school handbook as well as observe all school policies, rules
and regulations at the school I plan to attend.”

Jag har läst och förstått ovanstående villkor.
______________________________________________________________________________________________________________________
Signatur					Namnförtydligande				Datum
_________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail										Telefon
Målsmans underskrift om sökande är under 18 år:
________________________________________________________________________________________________________________________
Signatur					Namnförtydligande				Datum
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