
Elever, studenter, Ph.D.-studenter og 

ledsagende lærere 
 

Alle søknader må inneholde følgende dokumentasjon: 

□ Signert følgebrev (cover letter) fra Søknadsportalen. 

□ Reisedokument (pass) gyldig i minst tre måneder etter planlagt dato for 

retur fra Schengen-området, utstedt i løpet av de siste ti årene, med minst 

to blanke sider. 

□ Kopi av personaliasiden i reisedokumentet. 

□ Bilde i tråd med ICAO-retningslinjer. 

□ Kvittering på betalt gebyr fra Søknadsportalen. 

□ Medisinsk reiseforsikringsbevis. Forsikringen må dekke hele perioden av 

det planlagte oppholdet og være gyldig for alle Schengen-land. 

Forsikringen må dekke alle utgifter som måtte oppstå i forbindelse med 

repatriering av medisinske grunner, legehjelp i akutte situasjoner, akutt 

sykehusbehandling eller dødsfall under oppholdet. Minimumskravet til 

dekning er 30 000 €. 

□ Kopi av innenrikspass (utstedt ved fylte 14 år): sidene som angår søkerens 

personalia, opplysninger om utstedelse av utenrikspass, hans/hennes 

sivilstand og bostedsregistrering i Russland. 

Elever, studenter, Ph.D.-studenter og ledsagende lærere: 

□ Skriftlig anmodning eller opptaksbrev eller studentkort fra 

vertsuniversitetet, akademi, høyskole, institutt eller skole eller sertifikat for 

kurs som skal følges. 

□ Med mindre inkludert i den skriftlige anmodningen, egen bekreftelse på 

økonomisk støtte fra enten sender- eller mottakerparten (eller annen 

dokumentasjon på økonomiske midler).   

https://selfservice.udi.no/'
http://www.icao.int/Security/mrtd/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf


For mindreårige: 

□ Kopi av fødselsattest. 

□ Samtykke fra den som har foreldreansvar eller er juridisk verge kreves 

dersom barnet reiser alene eller med kun én av foreldrene. Unntak skal 

gjøres fra dette dersom den ene forelderen barnet skal reise sammen 

med, har foreldreansvaret alene (dvs. i tilfeller hvor den andre forelderen 

er død eller blitt fratatt foreldreansvaret, f.eks. kan det kreves framlagt 

dødsattest for den andre forelderen eller en rettsavgjørelse der 

foreldreansvaret tildeles den forelderen som signerer søknaden alene). 

□ Kopi av gyldig Schengen-visum til forelderen/foreldrene som barnet reiser 

sammen med, med mindre vedkommende søker om visum sammen med 

forelderen/foreldrene. 

For statsborgere av andre land enn Russland: 

□ Dokumentasjon på lovlig opphold i Russland i tråd med føderalt lovverk (f. 

eks. oppholdstillatelse, langvarig visum eller FMS-registrering) gyldig i 

minst tre måneder etter planlagt retur fra Schengen-området, eller 

dokumentasjon på at søkeren har søkt om fornyelse av lovlig opphold. 

□ Hvis ikke bosatt i Russland: Dokumentasjon på lovlig opphold i Russland 

og begrunnelse for å søke om visum i Russland i stedet for i hjemlandet. 


