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Internasjonalisering

• Internasjonalt kontor bidrar til utforming og oppfølging av 
høyskolens internasjonale strategi 

• Utgående student og ansattmobilitet 
• Pådriver og tilrettelegger for innvekslingsstudenter
• Praksismobilitet
• Erasmus+ Charter 
• Aktiv deltager i diverse NordPlus nettverk  
• Bilaterale avtaler utenfor Europa
• Partner i Erasmus+ Strategiske partnerskap / EEA grants
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Hvorfor utveksling?

• Andre tilnærminger til faget og medstudenter fra 
hele verden

• Skaffer deg et internasjonalt nettverk

• Forbedrer dine språkkunnskaper

• Styrket CV og anerkjennelse

• Får garantert opplevelser som påvirker deg både 
faglig, sosialt og kulturelt

https://www.educationlink.no/destinasjoner/england/


HKs årlige utvekslingstall

• 100 studentutvekslinger (10-20 fra Bergen)

• 15-20 ansatt mobiliteter

• 20 praksisutvekslinger



Del I 
Søknad til IK

Nominasjon
IK + Instituttet

Informasjonskilder

Carl Joakim Gagnon (SADM)

Janne Kristin Olsen (SCLM)

Andrea Berg Sydvold (SEIT)

Axel Eikner (Bergen/SHS/Fagskolen)

Søknadsprosessen – step by step
• HKs infomøter og 

websider

• utveksling@kristiania.no

• Universitetet ute

• Faglige studieledere

• Emneansvarlige
• IK

• Medstudenter

Del II
Søknad til 

universitetet ute

Opptak fra 
universitetet ute

Studieopphold 
ute

IK

Fullført mobilitet
30 studiepoeng

fra utlandet
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HKs destinasjoner for utveksling på merkantile studier

Brisbane

Melbourne

London

San Fransisco

Hawaií
Ho Chi Minh

/ Hanoi

Frankfurt /

Cologne

/ Dortmund

Universitetene: HPU, Berkeley, Hertfordshire, ISM, RMIT og Queensland

Nanjing

SCLM og SHS



HR & personalledelse / HR & organisasjonspsykologi / Reiselivsledelse
& opplevelsesutvikling / Hotelledelse / MF & salgsledelse / MF & 
merkevareledelse / Kreativ markedskommunikasjon / PR & 
kommunikasjon / KIF / Digitalisering & økonomi / Digital markedsføring
/ Økonomi & ledelse / Innkjøpsledelse / Ledelse & servicestrategi

University of Queensland – Brisbane, Australia

Hawaii Pacific University (HPU) - Honolulu, USA

University of California Berkeley - San Fransisco, USA

RMIT University – Vietnam / Melbourne, Australia

University of Hertfordshire – London/Hatfield, UK

International School of Management (ISM) –
Cologne/Dortmund/Frankfurt, Tyskland

School of Communication, Leadership & Marketing 

- universitetspartnere
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Bachelor i biomedisin

University of Hertfordshire - UK

Griffith University - Brisbane Australia

University of Wolverhampton – UK

(Poznan University of Medical Sciences – Polen)

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

University of Queensland - Australia

Bachelor i helse- og idrettsledelse

University of Hertfordshire - UK

University of Queensland - Australia

University of Derby - UK

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

University of California Berkeley (UCB) - San Fransisco, USA

Hawaii Pacific University (HPU) - Honolulu, USA

School of Health Sciences - universitetspartnere
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• E-søknad åpen i SøknadsWeb mellom 1. til 20. 
september.

• Søknadskjema ‘Utveksling vår 2021’.

• I søknaden velger du de to universitetene du ønsker i 
prioritert rekkefølge.

• Du skal skrive en engelsk motivasjonstekst på 350 ord.

• Start prosessen med emnevalg også nå!

• Søknaden må være komplett for at den skal vurderes.

Del I Søknadsfrist er 20. september!
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• Søknadsfristen er altså 20. september for utveksling i 
vårsemesteret.

• IK sjekker dine resultater mot HKs interne krav; et karaktersnitt 
på C fra alle emner på dine to første semestre

• Din engelskkarakter fra videregående bør være minimum 4
(eller bedre om universitetet ute krever dette). Alternativt må du 
ta en IELTS eller TOEFL test. Erasmus+ har egen test.

• I midten av oktober får du vite om du er nominert til utveksling 
ved ditt universitetsvalg

• Nominerte studenter søker videre til universitetet ute eller 
gjennom Erasmus+

• Blir du ikke nominert, gjennomfører du vårsemesteret ved HK

Nominasjonsprosessen
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• Dette er for deg som ikke har karakteren 4 fra 
videregående skole

• ANSA har god informasjon om disse testene her: 
https://www.ansa.no/spraktester/

• IELTS – International English Language Testing System

• Påmelding: https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Spraaktester/IELTS

• TOEFL – Test of English as a Foreign Language

• Påmelding: https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/take/centers-dates

• Prisen er 2800 kr for IELTS og 290 USD for TOEFL

Språktester – IELTS / TOEFL

Utveksling 2021

https://www.ansa.no/spraktester/
https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Spraaktester/IELTS
https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/take/centers-dates
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• Normalt via universitetets søkerportal (IK gir deg 
info)

• Motivasjonssøknad på engelsk – samme som til HK, 
såfremt ikke universitetet ber om noe annet

• Vitnemål fra vdg sk på engelsk - bestill nå!

• Karakterutskrift fra dine to første semestre ved HK –
bestilles på StudentWeb eller hos studierådgiver

• Eventuelt testresultat fra IELTS eller TOEFL

• Kommunikasjonen går nå direkte mellom deg og 
universitetet ute, i tillegg til internasjonalt kontor

Søknad til universitetet i utlandet

Del II



StudyAbroad avtaler:

Du betaler studieavgift til institusjonen ute, ingenting til HK

Tuition varierer fra ca 50 000 – 120 000 NOK

Lånekassestipend og reisestipend, samt tilleggsstipend for UCB og UQ (inntil 
ca 37 000)

Gjensidige avtaler utenfor Europa:

Vanlig studieavgift til HK, men uten Erasmus stipend

Ordinært Lånekassestipend og reisestipend

Erasmus+ avtaler:

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

Stipend på 410-460 EUR i måneden (ca 4470 – 5010 NOK)

Ordinært Lånekassestipend og reisestipend

Hva utveksling koster

Utveksling 2021

Valutakurs/Lånekasse info per mai 2020



Hvor finner jeg mer informasjon om utveksling?

Du finner mer

informasjon om 

utveksling under 

studiemodellen

hos hvert studium!



Hvor finner jeg mer informasjon om utveksling?

Knappen ‘For studenter’ 

tar deg til ‘Studier i

utlandet’, som gir mer

informasjon om utveksling

for alle HK studier!



Hvor finner jeg mer informasjon om utveksling?

Her legges det ut linker til:

- Presentasjoner fra
informasjonsmøter

- Studentkull spesifikk

informasjon
- Utvekslingsportefølje med 

emneoversikt



• Du må gjennomføre emner tilsvarende 30 studiepoeng 
(ECTS) for ikke å bli forsinket i din utdanning

• HK har valgt ut en shortlist som er blitt faglig godkjent i ditt 
studium

• Du velger fra shortlisten og unngår overlapp, sikrer riktig 
antall studiepoeng og får til slutt en bachelorgrad med riktig 
faglig innhold

• Tilgjengelige emner ved universitetene kan bli endret helt frem 
til studiestart og du må være forberedt på å justere dine valg, 
dine endringer må godkjennes av din studieprogramleder ved 
HK

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

Vær oppmerksom på følgende
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• Opptaksbrevet som inneholder skolepengebeløp, er 
grunnlaget for å kunne søke Lånekassen

• Du må søke visum til landets ambassade

• Mange alternative bosteder – on eller off campus?

• Obligatorisk studentforsikring – sjekk ansa.no

• Covid-19 forbehold - også for våren 2021

• HK har beredskapsavtale med Sjømannskirken –
last ned egen app!

Opptaksprosessen og avreise
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Ta kontakt ved spørsmål:

utveksling@kristiania.no
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