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Skälen för beslutet
Du har ansökt om uppehållstillstånd för studier i Sverige till och med
2019-12-01.

Du har visat att du är antagen till en högskoleutbildning i Sverige och att din
försörjning är tryggad under studietiden.

Migrationsverket beviljar dig därför uppehållstillstånd för doktorandstudier
med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) och 4 kap. 5 §
utlänningsförordningen (2006:97).

Uppehållstillstånd för studier ska enligt 4 kap § 5 utlänningsförordningen,
under vissa förutsättningar, beviljas för minst ett år eller den kortare tid
studierna avser. Pågår studierna längre tid än ett år skall tillståndet förlängas
med minst ett år i taget eller den kortare tid studierna avser. Skulle behov av
ytterligare förlängt tillstånd visa sig krävas får en ny ansökan om
förlängning inges innan det nu beviljade uppehållstillståndet löper ut.

Studerande som har beviljats uppehållstillstånd för universitets- eller
högskolestudier är undantagna från kravet på arbetstillstånd. Undantaget
gäller under uppehållstillståndets giltighetstid. En student som haft ett
sådant tillstånd under minst sex månader och ansöker om förlängning inom
giltighetstiden, omfattas av undantaget tills tillståndsfrågan avgjorts eller ett
eventuellt beslut om utvisning har vunnit laga kraft. Se 5 kap. 2 § 6
utlänningsförordningen.

Upplysning
Om du ansöker om ett förlängt uppehållstillstånd som doktorand ska du visa
att du gjort godtagbara framsteg i dina studier och att studierna följer
studieplanen. Du ska då bifoga ett intyg från din handledare eller
motsvarande som styrker detta och den planerade tidpunkten för din
disputation.

Du ska också redovisa eventuella avvikelser eller ändringar i studieplanen
som kan komma att påverka utbildningens längd och tidpunkten för
disputationen. Dessutom ska du visa hur du försörjt dig hittills och hur du
kommer försörja dig under den återstående studietiden i Sverige.

Information
If you are applying for an extension of a residence permit as a doctoral
student you are required to show that you have made acceptable progress in
your studies and that the studies are in accordance with the syllabus. In this
respect you must enclose a certificate from your supervisor or equivalent
supporting this and stating the planned date on which you will defend your
thesis.

You should also report any deviations or changes in the syllabus which
could affect the length of the programme and the date of the defence. You
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are also required to show how you have supported yourself up to now and
how you will support yourself during the remaining period of study in
Sweden.

Information
Som bevis på ditt tillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort.

Om du befinner dig i Sverige
- och inte har lämnat fingeravtryck och fotograferats på

Migrationsverket måste du göra det innan vi kan tillverka ditt kort. För
att göra det måste du först boka en tid. Det gör du på
www.migrationsverket.se/tidsbokning Ta då med detta beslut och ditt
pass eller annan legitimation. Kortet kommer att skickas till din adress
i Sverige inom några veckor.

- och har lämnat fingeravtryck och fotograferats på Migrationsverket i
det ärende som detta beslut gäller kommer ditt kort att skickas till din
adress i Sverige inom en vecka.

Om du befinner dig utanför Sverige
- och har fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk

utlandsmyndighet får du ditt kort genom den svenska
utlandsmyndighet som du uppgivit i din ansökan.

- och inte har fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk
utlandsmyndighet måste du göra det innan ditt kort kan tillverkas. Vi
ber dig därför att snarast uppsöka den svenska utlandsmyndighet som
du uppgivit i din ansökan. Ta då med detta beslut. Du kommer sedan
att få ditt uppehållstillståndskort genom dem.

- och inte behöver visum för att resa till Sverige ber vi dig uppsöka
Migrationsverket så snart som möjligt efter att du kommit till Sverige
för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck. För att göra det måste
du först boka en tid på www.migrationsverket.se/tidsbokning

As proof of your right of residence in Sweden you will be issued with a
residence permit card.

If you are in Sweden
- If you have not provided your photograph and fingerprints at the

Swedish Migration Board you have to do so before your card is being
produced. To have your fingerprints and photograph taken you must
book an appointment at www.migrationsverket.se/book-appointment
Please bring this decision and your passport or other identification
documents with you. Your card will be sent to your address in Sweden
within a few weeks.

- If you have visited the Swedish Migration Board to have your
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photograph and fingerprints taken for the case related to this decision,
your card will be sent to your address in Sweden within one week.

If you are outside Sweden
- If you are outside Sweden and have visited the Swedish embassy

(Mission abroad) to have your photograph and fingerprints taken you
will get your card from the Swedish embassy (Mission abroad) that you
have noted in your application.

- If you are outside Sweden and have not already provided your
photograph and fingerprints your card must be produced. We ask you
to visit the Swedish embassy (Mission abroad) that you have noted in
your application as soon as possible to do so. Please bring this decision
with you. You will then get your card from the Swedish embassy
(Mission abroad).

- If you do not need a visa to travel to Sweden, please visit the Migration
Board as soon as possible after your arrival to have your picture and
fingerprints taken. Before your visit you have to book an appointment
at www.migrationsverket.se/book-appointment
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