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Utlysning av stipendmidler innenfor n2n-programmet  
for studieåret 2023-24 

 Det nasjonale kontoret for mobilitetsprogrammet north2north lyser ut stipendmidler til 
utvekslingsopphold ved north2north institusjoner i Canada, USA og Europa. En oppdatert 
oversikt over medlemsinstitusjonene finnes på UArctic sin hjemmeside.  
 
Fristen for å levere institusjonssøknad er 10. mars 2023.   
 
Formålet med utlysningen er å styrke forbindelser og relasjoner mellom norske og utenlandske 
north2north-institusjoner samt stimulere til økt student- og ansattmobilitet. Både faglig og 
administrativt ansatte kan søke om støtte til utveksling til north2north-institusjoner etter fastsatte 
satser. Norske institusjoner som ønsker å invitere ansatte fra nordamerikanske og skotske n2n-
partnere, kan søke om støtte til reise og opphold for innreisende ansatte studieåret 2023 - 2024.  
Innreisende ansatte fyller ut samme søknadsskjema som utreisende ansatte. De samme 
stipendsatsene brukes for begge gruppene. 
 
Stipendsatser for faglige og administrative ansatte, NOK.  
 
Destinasjon Sats 1 uke Sats 2 uker 
USA Alaska, Grønland 22 000,- 27 000,- 
Canada Nord (Nunavut, Northwest Territories, Yukon) 
 

22 000, - 27 000, - 

Canada Vest (BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba) 
USA Vest (University of Washington) 

20 000,- 23 000,- 

USA Øst (University of New England, University of Southern Maine) 
Canada Øst (Quebec, Ontario, Newfoundland, Nova Scotia, Prince 
Edward Island) 

17 000,- 20 000,- 

Europa (utreisende til alle n2n-medlemmer, innreisende fra 
Skottland) 

10 000,- 13 000,- 

 
Ansatte som søker om north2north-støtte oppfordres til å samarbeide med vertsinstitusjonen om 
tilrettelegging for utvekslingsopphold for både ut- og innreisende studenter.  Dette kan være av 

https://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/
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både kortere og lengre varighet. Ansattsøknader som inneholder en plan for videre 
studentutveksling, vil bli prioritert ved fordeling av n2n-stipendene. Se retningslinjer 
ansattutveksling for mer informasjon og søknadsskjema. 
 
Studenter ved norske north2north-institusjoner kan søke om støtte til både semesteropphold og 
utvekslingsopphold av kortere varighet.  
 
Søknader fra innreisende studenter fra Nord-Amerika vil bli oversendt til norske institusjoner i 
slutten av februar 2023 fra Det internasjonale kontoret for north2north. I denne 
utlysningsrunden åpnes det opp for at studenter fra skotske n2n-medlemmer også kan søke om 
n2n-stipend for å komme på utveksling til Norge. Det vil ikke bli benyttet eget søknadsskjema 
for disse i denne runden. Norske institusjoner som ønsker å søke stipend for innreisende 
studenter fra skotske n2n-institusjoner, tar disse med i sin institusjonssøknad. 
 
Stipendsatser for studenter, NOK. 
 
Utreisende semestermobilitet 5 000,- i mnd (med fritak for skolepenger) 

9 000,- i mnd (hvis studenten må betale skolepenger) 
Utreisende kortere opphold  
(1-2 uker) 

8 000,- til Europa  
10 000,- til Nord-Amerika 

Innreisende nordamerikanske og 
skotske studenter 

11 717,- per måned, inntil 6 måneder 

 
Enkelte nordamerikanske institusjoner tilbyr et begrenset antall friplasser til north2north- 
studentene. En slik friplass gir fritak for betaling av skolepenger (mindre gebyrer og avgifter 
kan imidlertid komme i tillegg). Studenter som ønsker å søke om friplass, må levere et 
motivasjonsbrev på ca. en side, som vil danne grunnlag for evaluering av kandidatene. Se tips til 
hva som kan stå i motivasjonsbrevet.  
Hver n2n-institusjon skal sende én samlet søknad om stipendmidler for sine utreisende studenter 
og ansatte samt innreisende studenter fra USA, Canada og Skottland. Søkerne listes opp i 
prioritert rekkefølge.  
 
Vi ber om at vedlagte søknadsskjema for ansatte benyttes og oversendes sammen med 
institusjonssøknaden.  
 
Vennlig hilsen 
 
Sigrid Ag 
seksjonsleder 
– 
sigrid.ag@uit.no 
77 62 33 68 

 
Natalia Kononova 
seniorrådgiver 
– 
natalia.kononova@uit.no 
78 45 02 64 
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