Utveksling høsten 2021

Internasjonalt samarbeid
•
•
•
•
•
•
•
•

Utgående student- og ansattmobilitet
Opptak og mottak av innvekslingsstudenter
Praksismobilitet for studenter og ansatte
Internasjonalt kontor bidrar til utforming og oppfølging av
høyskolens internasjonale strategi
Erasmus+ Charter
Bilaterale avtaler utenfor Europa
Aktiv deltager i diverse NordPlus nettverk
Partner i Erasmus+ Strategiske partnerskap / EEA grants
Årlig internasjonal aktivitet ved HK (i et
normalt år)
• 120 studentutvekslinger
• 15-20 ansattmobiliteter
• 20 praksisutvekslinger

Hvorfor utveksling?
• Et semester ved et av våre samarbeidsuniversiteter
- Nøye utvalgte partnere og forhåndsgodkjente emner
• Andre tilnærminger til fag og arbeidsform
- Internasjonalt nettverk
- Medstudenter, forelesere, arbeidsplasser
• Språkkunnskaper
• Styrket CV
- Internasjonal erfaring vil bli enda viktigere for
fremtidens arbeidsliv enn det er for dagens.
• Opplevelser som påvirker deg både faglig, sosialt og
kulturelt

Hvor kan jeg dra på utveksling?

Se nettsiden

Hva det koster å dra på utveksling
•

•

•

Erasmus+ avtaler:
•

Du betaler studieavgift på vanlig måte til HK, ikke til institusjonen ute

•

Stipend på 410-460 EUR i måneden (ca 3900 – 4470 NOK)

•

Ordinært Lånekassestipend og reisestipend

•

Språkstipend?

Gjensidige avtaler utenfor Europa:
•

Vanlig studieavgift til HK, men uten Erasmus stipend

•

Ordinært Lånekassestipend og reisestipend

•

Språkstipend?

Study Abroad avtaler:
•

Du betaler studieavgift til institusjonen ute, ingenting til HK

•

Lånekassestipend, eventuelt tilleggsstipend og reisestipend

•

Språkstipend?

Søknadsprosessen – step by step

• HKs infomøter og
websider
• Universitetet ute
• Faglige
studieledere
• Emneansvarlige
• FoU/Int
• Medstudenter Informasjonskilder

Nominasjon
FoU/Int +
Instituttet

Del I
Søknad til HK

Del II
Søknad til
universitetet ute

FoU/Int

Opptak fra
universitetet ute

Carl Joakim Gagnon
Janne Olsen
Andrea Berg Sydvold
Axel Eikner

Studieopphold
ute

Fullført mobilitet
30 studiepoeng
fra utlandet

Del I

Søknadsfrist er 1. mars!
•

E-søknad i SøknadsWeb

•

I søknaden velger du universitetet du ønsker at vi nominerer deg til

•

Du skal skrive en engelsk motivasjonstekst på 350 ord

•

Søknaden må være komplett for at den skal vurderes

Nominasjonsprosessen
•
•
•
•
•
•

IK sjekker dine resultater mot HKs interne krav; et karaktersnitt
på C fra alle fullførte emner innen søknadsfristen
Du må som regel ta en språktest, enten IELTS, TOEFL eller
OLS (Erasmus+)
I løpet av fire uker får du vite om du er nominert til utveksling
ved ditt universitetsvalg
Merk at ikke alle studenter nødvendigvis får svar samtidig
Nominerte studenter søker videre til universitetet ute
Blir du ikke nominert, gjennomfører du høstsemesteret ved HK

Del II

Søknad til universitetet i utlandet
• Normalt via universitetets søkerportal (FoU/Int gir
deg info)
• Motivasjonssøknad på engelsk – samme som til HK,
såfremt ikke universitetet ber om noe annet
• Dokumentasjon på språkkrav
• Karakterutskrift fra dine gjennomførte emner ved HK
• All kommunikasjon går nå direkte mellom deg og
universitetet ute (ikke via Avd for FoU/Int)

Litt mer om Erasmus+

• Du sender Learning Agreement (LA) til oss med
emnevalg
• LA skal underskrives av deg, vertsinstitusjonen
og programansvarlig
• OLS: Dette er Erasmus+ sin online språktest –
som alle Erasmus+ studenter må ta
• Du kan også få tilbud om online språkkurs og
språkkurs i landet hvor du skal studere

Vær oppmerksom på følgende
•

Det finnes utallige emner og emnegrupper på universitetenes nettsider og du må
selv orientere deg i hvilke emner som tilbys

•

Noen studier: forhåndsgodkjente pakker; andre: forhåndsgodkjent i Learning
Agreement.

•

Tilgjengelige emner ved universitetene kan bli endret helt frem til studiestart og du
må være forberedt på å justere dine valg. Du må da ha tett kontakt med faglig
studieleder og internasjonalt kontor

•

På enkelte studium står du ganske fritt til å velge emner, så lenge du og din faglige
studieleder er enige om at de er relevante.

•
•

Du må gjennomføre 30 ects/studiepoeng for ikke å bli forsinket i utdanningen
Universitetene ute gjennomfører som oftest ikke kontinuasjonseksamener for
utvekslingsstudenter, pga praktiske årsaker

•

Det er tilgengelige erstatningsemner ved HK, også på nett, dersom du ikke består
alle emner ute (kostnaden for disse må du selv dekke)

•

Semesterdatoer i utlandet er som regel ikke de samme som i Norge.

COVID-19
•
•
•
•

Hvordan vil situasjonen være høsten 2021...?
HKs innstilling er 'business as usual' (until told otherwise)
Det betyr at søknadsprosessen går som vanlig.
Mange universiteter og høyskoler i Norge begrenset sitt
tilbud til kun å gjelde Europa (høsten 2020 og våren 2021),
det kan jo bli tilfelle også for høsten 2021!
• Dersom semesteret blir avbrutt pga covid, vil nettemner
ved HK bli et aktuelt alternativ.
• HK benytter Ansa og Sjømannskirken som
informasjonskanaler om forholdene i de ulike landene.

Opphold i utlandet – noen enkle råd:
• Utvekslingsstudenter må signere personlig
reiseforsikring, inkludert ulykkesforsikring
• Sjekk ansa.no – organisasjon for Norske studenter i
utlandet
• HK har beredskapsavtale med Sjømannskirken –
last ned deres app med alltid oppdaterte lokale
nødnummer og andre nyttige kontakter der du er

Brexit

• Ingen endringer for dere
• Alle britiske utvekslingspartnere på studiet ditt er fremdeles
tilgjengelige
• Erasmus-stipendene er som før for neste semester
• Du vil ikke trenger visum (dette er et unntak for studenter som er i
Storbritannia under 6 mnd)

What you need at the UK border
• You must provide a valid passport or travel document. Your passport
should be valid for the whole of your stay in the UK.
• You may also be asked to prove that:
• you’ve been accepted on to a course by an accredited institution, for
example a letter of acceptance on official headed paper stating the
course name, duration and cost
• your research or training is relevant to the course you’re studying
overseas, for example a letter from your home education institution
describing how it’s relevant
• you’re able to support yourself and your dependents during your trip
(or have funding from someone else to support you)
• you’re able to pay for your return or onward journey (or have funding
from someone else)
• you’ve arranged accommodation for your stay
• you’ll leave the UK at the end of your visit

Erasmus+ Praksis
•
•
•
•

Praksis i studieåret
Praksis i sommerferien
Erasmus+ stipend for praksis i utlandet (minimum to måneder)
Stipend på 610-660 EUR per måned avhengig av land

Studenter er ansvarlige for å finne og organisere oppholdet selv!
Du kan finne inspirasjon hos:
• Norske bedrifter med kontor i utenlandet
• DIKU: siu.no/praksisplasser
• ESN: erasmusintern.org
• AIESEC: aiesec.no/students/global-citizen
• IAESTE: iaeste/wp/for-studenter/jobb-iutlandet
• ELSA: elsa.no/om-elsa-step

Søknadsprosess for Erasmus praksis

• Når du har fått en praksisplass i Europa tar du kontakt
med internasjonalt kontor
• Oppgi informasjon om praksissted, land og datoer
• Språktest
• Learning Agreement (inkludert plan for oppholdet)
• Grant Agreement (stipendavtale)
Krav:
• Minimum 2 måneder (8 uker)
• Evaluering og språktest

Hvor kan jeg dra på utveksling?

Se nettsiden

Møtes til veiledning om ditt
utvekslingsønske?
• Send oss en epost på utveksling@kristiania.no så raskt
som mulig etter dette infomøtet.
• Vi setter opp veiledningstimer raskt, og sender dere en
innkalling. Da snakkes vi nærmere om detaljene ved ditt
utvekslingsvalg!
• Vi gleder oss til å høre fra deg!

Ta kontakt ved spørsmål:
utveksling@kristiania.no

Utveksling 2019

