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1. SØKNADSFRISTER  

Dette må du lese før du søker om utveksling: www.uib.no/utdanning/om-aa-

studere/utveksling. Her finner du viktig informasjon om blant annet 

søknadsprosessen når du skal studere i utlandet.  

Søknadsfristen er 1. februar.  

Du søker via Søknadsweb. Hvis du har spørsmål om hvordan du søker, ta kontakt med 

skranken til Infosenteret i Realfagbygget (eventuelt studieveileder@mnfa.uib.no eller 

55 58 30 30) 

 

2. SVAR PÅ SØKNAD FRA UIB 

Svaret kommer på studenteposten innen 1. mars. Det er viktig at du så raskt som 

mulig bekrefter at du er interessert i studieplassen du har fått tildelt. 

 

3. SØKE OPPTAK TIL VERTSUNIVERSITETET 

Når du har fått beskjed fra UiB om at du får reise på utveksling, og at du er nominert 

til å reise et sted, må du selv søke vertsuniversitetet om å få studere der. Du søker 

semesteret før du skal reise.  

UiB arrangerer søkermøter for alle som har søkt utveksling. Der får du vite mer om 

hvordan du skal søke og prosessen videre. 

Bosted: Vær ute i god tid med å søke om et sted å bo mens du er på utveksling. Ofte 

sender vertsuniversitetet informasjon om bolig når du søker om opptak. Du kan også 

se på universitetets hjemmesider.  

 

4. FORHÅNDSGODKJENNING/LEARNING AGREEMENT 

Lånekassen krever at emnene du skal ta ved vertsuniversitetet du reiser til, er 

godkjent på forhånd av instituttet ditt. Forhåndsgodkjenningen/Learning Agreement 

garanterer at emnene du følger ved vertsuniversitetet er godkjent som en del av 

utdanningen din ved UiB.    

 

mailto:studieveileder@mnfa.uib.no


Du finner informasjon om emner på vertsuniversitetets nettsider. Noen ganger er 

ikke emnekatalogen klar for det semesteret du skal dra. Du må da ta utgangspunkt i 

den sist publiserte emnekatalogen. Merk at du ikke er garantert plass på alle emnene 

du har søkt på selv om instituttet ditt har godkjent dem. Det kan derfor være lurt å 

inkludere flere emner i forhåndsgodkjenningen/Learning Agreement enn du har tenkt 

til å ta.  

Hvis du har spørsmål om emner kan du bestille veiledning i Infosenter for 

realfagstudenter.  

Her: www.uib.no/matnat/utdanning/utveksling (søknadsprosessen) finner du 

skjemaet du skal bruke og informasjon om hva du må legge ved. Dette sender du på 

e-post til studieveilederen på instituttet ditt.  

Du får to kopier av ferdig behandlet forhåndsgodkjenning/Learning Agrement av 

instituttet ditt. Det ene skal du sende til Lånekassen når du skal søke om lån og 

stipend. Det andre eksemplaret skal du ta med på utveksling. Den skal 

vertsuniversitetet signere før utenlandsoppholdet er over.   

 

5. HJELP NÅR DU ER UTENLANDS 

Hvis det skulle oppstå en krisesituasjon må UiB kunne kontakte deg, og du har selv 

ansvar for å holde UiB oppdatert om kontaktinformasjonen din mens du er i utlandet. 

Hvis du skal ut på lengre reiser mens du er på utveksling bør du gi beskjed. 

Hvis du trenger hjelp skal du kontakte studieveilederen på ditt institutt. I en 

krisesituasjon kan du ringe UiB sitt nødnummer +47 55 58 85 00. Lagre nummeret på 

telefonen din først som sist.  

 

6. BETALE SEMESTERAVGIFT OG BEKREFTE UTDANNINGSPLAN 

Utenlandsoppholdet er en del av graden din ved UiB, og du er fortsatt student ved 

UiB mens du er utenlands. For å beholde studieretten din må du betale 

semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen din som vanlig. 

 

 

 



7. LÅNEKASSEN 

Lånekassen vil se forhåndsgodkjenningen/Learning Agreement før du får støtte til 

studieopphold i utlandet. Hvis undervisningen er på et annet språk enn engelsk kan 

du ha rett på språkstipend fra Lånekassen i tillegg til vanlig stipend og lån. Se 

lanekassen.no (stipend og lån til utdanning – utdanning i utlandet).  

 

8. FORSIKRING OG HELSETRYGDKORT 

Det kan være lurt å ha for eksempel reise-, ulykkes-, innbo- og sykeforsikring før du 

drar. Folketrygden gir deg ikke dette, og vi anbefaler på det sterkeste at du tegner en 

forsikring for studier i utlandet. Slike forsikringspakkeløsninger kan du blant annet få 

gjennom ansa.no, europeiske.no eller gjensidige.no.  

Skaff deg et europeisk helsetrygdkort fra Nav. Det bestiller du på 

https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do.  

  

9. PASS 

Passet ditt må vanligvis være gyldig minst 6 måneder etter at du har kommet hjem fra 

utenlandsoppholdet.  

 

10. BESTILLE REISE  

Du kan spare noen kroner på å være tidlig ute med bestilling av for eksempel 

flybilletter. Vær rask med å få ting unnagjort i søknadsprosessen (som for eksempel 

forhåndsgodkjenningen/Learning Agreement), slik at du kan kjøpe billetter tidlig til en 

god pris.  

 

11. HOLD DEG OPPDATERT 

UiB hjelper deg et godt stykke på vei, men du er selv ansvarlig for å sette deg inn i 

informasjonen som blir gitt. Les informasjonen på UiB sine nettsider: 

uib.no/utdanning/om-aa-studere/utveksling.  
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