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Forventet utveksling ved UiB, bestilling til fagmiljøene 
 
Det vises til drøftingssak i Utdanningsutvalgets møte 23. januar 2020 (sak 3/2020 
Kvalitetsarbeid og utdanningsledelse) med løypemelding fra Prosjekt Studentmobilitet, 
delprosjekt under «Prosjekt for forbedring og standardisering av studieadministrative 
prosesser ved UiB». Delprosjektet har to spor: 
 
 INN-mobilitet: Effektivisering, avbyråkratisering og forenkling av registreringsprosessen 

for innvekslingsstudenter.  
 UT-mobilitet: forventning om økning til 40 % andel utreisende studenter (mot 25-30 % i 

dag). Ett av tiltakene er forventet utveksling, som ble innført gjennom en pilot på 
bachelorprogrammet i europastudier. Forventet utveksling skal nå rulles ut på hele UiB. 

 
Dette brevet dreier seg om innføring av forventet utveksling i studieprogrammene ved UiB, 
og beskriver hvilke tiltak fagmiljøene oppfordres til å sette i gang med.  

 
Forventet utveksling (tidligere kalt opt-out-utveksling) betyr at utveksling er normalen og en 
forventet aktivitet. Det er en integrert del av studieprogrammet og er et faglig og 
administrativt tilrettelagt mobilitetsvindu i studieplanen. Ønsker man heller å bli hjemme, må 
man aktivt be om det, og som erstatning tilbys emner der internasjonalisering er eksplisitt 
uttrykt i læringsutbyttebeskrivelsen.  
 
For å implementere forventet utveksling, må man gjennomføre en rekke tiltak: 
 
1. Studieplaner 

 
a. Rydde plass i studieprogrammet til utveksling: Alle studieprogram må sikre at de 

lever opp til kravene i Studietilsynsforskriften om at «Studietilbud som fører fram 
til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. Innholdet i 
utvekslingen skal være faglig relevant.» 

 
b. Fremheve utveksling som del av studieplanen: Det skal komme tydelig frem at 

utveksling er en forventet og faglig anbefalt aktivitet, gjerne med en beskrivelse av 
hvilke emner som er forhåndsgodkjente og kan inngå i et utvekslingsopphold.  

 

Referanse Dato 

2019/25033-ELFL 24.01.2020 
  

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sakliste_uu-mote_23._januar.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sakliste_uu-mote_23._januar.pdf
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2. Kvalitetssikre utvekslingsavtalene 
 
Fagmiljøene må sikre at studieprogrammene har et passende antall kvalitetssikrede 
utvekslingsavtaler, for å ivareta de studentene som skal reise ut, og som sikrer et 
tilstrekkelig antall plasser. Enten man skal gå gjennom eksisterende avtaleportefølje, eller 
om man skal inngå nye avtaler, anbefaler vi at følgende kriterier ligger til grunn (gjelder 
både Erasmus-avtaler og bilaterale avtaler): 
 

 At partneruniversitetet har et emnetilbud som fagmiljøet ved UiB kan anbefale 
 At fagmiljøet ved UiB har et emnetilbud på engelsk for å ta imot innreisende 

studenter på avtalen, og kapasitet til å ta imot avtalt antall studenter 
 At man gjør seg kjent med hva som er undervisningsspråket 
 Er det en kobling mot faglig samarbeid/forskningssamarbeid med universitetet? 
 Ved allerede eksisterende avtaler: se på tidligere mobilitet (inn og ut) på avtalen. 

Dersom ingen mobilitet siste tre år, og man ikke kan sjekke av på de tre øverste 
punktene her, anbefaler vi å avslutte avtalen. 

 
Ny Erasmus programperiode starter høsten 2021. Dette vil si avtaleporteføljen må være 
komplett innen desember 2020, for å kunne lyses ut i opptaket med frist 1. februar.  
 
Studieavdelingen vil ta initiativ til fakultetsbesøk i forbindelse med avtalefornying i løpet 
av våren, men ber om at arbeidet med gjennomgang av avtalene påbegynnes allerede 
nå. 
 
Man må sikre at avtalene er godt beskrevet på www.uib.no/utvekslingsavtale. Instruksjon 
for hvordan man gjør dette finnes her: 
https://www.uib.no/foransatte/88091/utvekslingsavtalar?step=4  
 
Man må sørge for at avtalene viser som spesielt anbefalte på studieprogramsidene på 
utvekslingsavtale-sidene på uib.no. Instruksjon for å lage denne koblingen finnes her: 
https://www.uib.no/foransatte/88091/utvekslingsavtalar?step=5  
 
Videre må man også ta stilling til om studenter skal få søke seg ut på andre avtaler enn 
de som er plukket ut som anbefalt på det enkelte studieprogram. 
 

3. Forenkle søknadsprosessen 
 
Fakultetene/instituttene oppfordres til å arbeide med forenkling av søknadsprosessen for 
studentene, spesielt med tanke på søknad om forhåndsgodkjenning. Dette kan være i 
form av å finne frem til forhåndsgodkjente emnepakker ved vertsuniversitetet, lage gode 
oversikter over tidligere godkjente fag ved vertsuniversitet, eller det kan være å følge 
modellen til europastudier; å gi en godkjenning basert på institusjonen studentene skal 
utveksle til, heller enn emne for emne.  
 
Dersom fagmiljøet tillater fleksibilitet i form av at studenter kan søke seg ut på andre 
avtaler enn de som er kvalitetssikret og anbefalt, bør det være en tydelig gevinst for 
studenten i form av enklere forhåndsgodkjenning for anbefalte avtaler, enn for andre 
avtaler.  
 
Øvrig forenkling av søknadsprosessen er avhengig av nasjonale prosesser. 
Studieavdelingen ved UiB deltar i arbeidsgruppen til forprosjektet Digitalisering av 
studentmobilitet, ledet av UNIT, som startet i januar 2020. 
 

http://www.uib.no/utvekslingsavtale
https://www.uib.no/foransatte/88091/utvekslingsavtalar?step=4
https://www.uib.no/foransatte/88091/utvekslingsavtalar?step=5
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4. Tilby alternativ til de som velger å bli hjemme 
 
Det er et mål å kunne gi internasjonal kompetanse også til studenter som velger å bli 
hjemme. Som skrevet lenger oppe, bør fagmiljøene kunne tilby emner der 
internasjonalisering er eksplisitt uttrykt i læringsutbyttebeskrivelsen. Det kan være i form 
av integrering av norske og internasjonale studenter i undervisningen, f.eks. ved at man 
bevisst setter sammen norske og utenlandske studenter i gruppearbeid, etc. 
 
For å lykkes med dette må vi sikre at UiB har et tilstrekkelig og variert emnetilbud på 
engelsk. 

 
Vi oppfordrer fagmiljøene om å gå i gang med tiltakene som er beskrevet over og ber 
om at de ferdigstilles innen utgangen av desember 2020.  
 
Et siste tiltak er følgende: 
 
5. Lage informasjonsplan for studentene  

 
Man må sørge for et gjennomtenkt informasjonsopplegg for studentene gjennom hele 
prosessen – både før, under og etter utvekslingsoppholdet.  
 
Som en del av dette bildet, må man også tenke over hvordan studenter som ønsker å 
være hjemme, rent teknisk velger dette.   
 
Europastudier har laget en modell for informasjonsopplegg, inkludert det som går på å 
velge vekk utveksling, som kan være til nytte for flere å bruke. Vi ønsker imidlertid å 
utrede flere måter å gjøre dette på, og vil i den forbindelse å samle ressurspersoner til å 
gjennomføre et lite antall arbeidsmøter. Til å delta trenger vi en representant fra hvert 
fakultet (/institutt). Dette må være en person som er tett på prosessen med utreisende 
studenter og informasjon til disse.  

 
Vi ber hvert fakultet om å gi en tilbakemelding til prosjektleder Elin.Flo@uib.no innen 
7. februar om hvilken medarbeider som kan delta i møtene. 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Oddrun Samdal 
viserektor for utdanning Christen Soleim 
 avdelingsdirektør 
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