
 

Ambasciata d'Italia 

Stoccolma 

DICHIARAZIONE DI VALORE AV GYMNASIEBETYG FÖR ATT SÖKA TILL 

ITALIENSKA UNIVERSITET 

 

Följande papper ska skickas in till Italienska Ambassaden (via rekommenderat brev eller medtag vid besök): 

 

1) Slutbetyg i original försett med “Apostille” utfärdad av ett Notarius Publicus; Apostillen, enligt 

Haag-konventionen daterad den 5 oktober 1961, intygar att Rektorn (eller bitr. Rektorn) som 

undertecknat betyget är behörig att göra detta; Översättning av slutbetyget utförd av en auktoriserad 

översättare. 

 

2) Intyg om behörighet att söka till olika utbildningar vid svenska universitet. Som student bör du 

kontakta Antagningsenheten vid svenska universitet som kan intyga att du är behörig för att läsa på 

svenskt universitet. Om du inte är behörig att läsa en utbildning i Sverige får du inte heller läsa 

motsvarande utbildning i Italien. Be Antagningsenheten intyga ditt genomsnittbetyg, kryssa för 

antingen ”ja” eller ”nej” vid varje ämne, samt, i den händelse ett ämne inte finns med på listan, fylla 

i detta under ”annat”; 

 
3) Ansökningsblankett “modello C”(om du är bosatt i Sverige) eller “modello D” (om du är bosatt 

iItalien). På blanketten ska du också skriva om du vill hämta ut din “Dichiarazione di valore” själv 

eller genom ombud på Italienska Konsulatet i Stockholm eller om du vill ha den hemskickad (se info 

nedan). Glöm inte att skriva under blanketten samt ange din epostadress! 

 
4) En kopia av ditt pass 

 

Hämta ut din “Dichiarazione di valore” 

 Genom att själv eller genom ombud hämta den på Italienska Konsulatet i Stockholm 

 Få den hemskickad per post. I så fall ska du bifoga ett tillräckligt stort kuvert, som också ska vara 

adresserat och frankerat (för aktuell information kontakta oss på info.stockholm@esteri.it) 

 Få den skickad till Italien, men då måste försändelsen betalas i förskott (118 kr – kontant, att bifoga 

till ansökan, eller genom utlandsbetalning (se IBAN-nummer här nedan) 

 

Intyget “Dichiarazione di Valore” utfärdas alltid kostnadsfritt. Däremot är legaliseringen av översättningen 

gratis endast om det är för studier. Detta skall styrkas av antingen de ifyllda blanketterna “modello C” 

eller “modello D” (om du ska börja läsa från första året) alternativt av ett intyg från Universitetet som 

styrker att du är antagen på någon utbildning. I samtliga övriga fall är legaliseringen inte kostandsfri. 
 

Betalningssätt 

All information gällande kostnader och betalningsmetoder av konsulära tjänster finns tillgänglig på följande 

länk.  Vänligen observera att det är inte tillåtet att utföra betalningen i Euro. 

 

När du fått intyget Dichiarazione di valore kan du vända dig till studentexpeditionen på det italienska 

universitetet där du ska läsa och lämna in följande papper: 

 

1. Richiesta di iscrizione “modello B”. 

2. Din “Dichiarazione di valore” tillsammans med studiebetyget och översättningen. 

3. Övriga handlingar som ditt universitet eventuellt kan kräva. 
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