
UiB: Ambassadørordningen 

Ved Universitetet i Bergen har de utviklet en ambassadørordning for utvekslingsstudenter. 

Studentene forplikter seg til å bidra med innhold på blogg og i sosiale medier, samt bidra i 

rekrutteringsarbeid etter de kommer hjem. Som belønning får de et International Diploma 

Of Merits som synliggjør at de har internasjonal erfaring. Ordningen er en pilot som 

foreløpig tilbys for studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det 

medisinske fakultet.  

Mål med prosjektet 

Prosjektet har en overordnet målsetning om å bidra til å øke rekruttering og kvalitet i 

utveksling. Økt rekruttering gjennom mer og bedre informasjon om utveksling og mer 

student-til-student kontakt. Økt kvalitet gjennom å tilby ambassadørene en mer helhetlig 

utvekslingsopplevelse hvor de får brukt og utvidet sin internasjonale kompetanse, blant annet 

gjennom formidlingstrening, refleksjonsøvelser og nye utfordringer.  

 

Innhold i programmet 

Programmet består av en rekke aktiviteter før, under og etter utvekslingsoppholdet. 

Deltakerne er ambassadører under oppholdet og semesteret etter hjemkomst. 

Før oppholdet: Delta på oppstartsmøte for ambassadører og UiBs utreiseseminar for 

utvekslingsstudenter. 

Under oppholdet: Innholdsproduksjon på utvekslingsbloggen og sosiale medier. Representere 

UiB ved vertsuniversitet. 

Etter oppholdet: Delta i informasjons- og rekrutteringsarbeid ved UiB og være ambassadør 

for nye utreisende studenter. Prosjektarbeid med eksempelvis videoproduksjon. Avslutning 

med refleksjon og overrekkelse av diplom. 

Organisering 

Prosjektet ble startet lokalt ved SV-fakultetet med utreisende studenter ved tre institutt. Senere 

er dette utvidet til hele fakultetet og et separat program på Det medisinske fakultet etter 

samme modell. Ved SV-fakultetet drives prosjektet av to personer i studieadministrasjonen. 

Omfanget har vært ca. 10 studenter per semester. Prosjektet drives med svært lave utgifter.  

Fordeler med et ambassadørprogram 

- Gir økt fokus på utveksling 

- Gir bedre informasjon om utveksling generelt og partnerinstitusjoner spesielt 

- Gir økt studentinvolvering 

- Gir deltakerne nyttige erfaringer 

- Gir økt rekkevidde og kapasitet i informasjonsarbeidet 

- Lavterskel – krever minimalt med ressurser 

Overføringsverdi og andre eksempel 

Denne modellen for et ambassadørprogram er svært tilpasningsdyktig. Det kan iverksettes 

med lite ressurser og krever primært arbeidstid, spesielt i oppstartsfasen. Modellen kan 

initieres både sentralt eller lokalt ved en institusjon og tilpasses ulike studentgrupper. 



Arbeidsmengden kan også lett begrenses ved å kontrollere omfanget av deltakere. Etter 

prosjektet er etablert kan økt studentinvolvering i driften også lette arbeidsbyrden.  

Ambassadørprosjektet ved UiB har tatt inspirasjon fra flere kilder. Her er et knippe gode 

eksempel på lignende opplegg ved andre internasjonale institusjoner: 

Lunds Universitet – Certificate of International Merits 

University of Amsterdam – Exchange Ambassadors Programme 

Thompson Rivers University – TRU Study Abroad Ambassador Awards 

 

http://www.med.lu.se/utbildning/internationella_moejligheter/certificate_of_international_merits_cim
Exchange%20Ambassadors%20Programme
http://www.tru.ca/awards/awards/study-abroad.html

