


 

 

Søknaden 

  

 

• søknadsskjema  

• søknad(er) – maks 3 

• CV 

• karakterutskrift 

 

Leveres til kontaktperson 

innen 15. mars 

Svar på søknad fra stasjonene 

innen 3-4 uker, eller så snart 

som mulig 

 

Kontaktperson for hvert emne 

står på emnesiden. 

 

 



Søknad og CV 

• Presenter deg – hvem er du?  

• Kompetanse – hva kan du bidra med? 

• Motivasjon – hvorfor er du interessert i å hospitere på denne 

spesifikke arbeidsplassen?  

• Tema/interesseområde for semesteroppgaven du skal skrive 

mens du hospiterer 

• Søknad - maks en A4 side 

• Alle formaliteter må være korrekte 

• Ingen skrivefeil 

• En søknad til hver utenriksstasjon  

 

 



Sjekk nettsidene til UD 



Be KarriereSenteret om hjelp 



Alternative hospitantplasser 

• Innovasjon Norge i Shanghai, Beijing, Moskva, Houston 

• Den norske sjømannskirken i Dubai, San Francisco 

• Asociaciòn Civil para la Responsabilidad Social Amartya i Buenos Aires 

• Institute of Social Studies Trust, India Habitat Centre i New Dehli 

• Nanjing University – Chinese-Nordic Cultural Centre i Nanjing 

• EF Education i Tokyo 

• Redd Barna i Kathmandu 

• Barentssekretariatet i Arkhangelsk og Murmansk, Russland 

• Clean Energy Invest i Batumi, Georgia 

• DNV i Mexico City 

• Flying Broom - Ankara 



Tidligere oppgavetitler 

• Accessing education in India . A case study of out-of-school children in 

an East Delhi Slum 

• Pressefriheten i Ukraina under Janukovitsj - er den forverret? 

• NGOs in Arkhangelsk - Coping in the civil sector after the 2006 NGO 

law 

• China’s Carbon Emission and Energy Policies; addressing climate 

change 

• Bosnia-Hercegovinas forhold til Tyrkia 

• Newspapers as platforms for political discussion. A content analysis of 

news coverage of the 2013 Philippine General Election. 

• Visuelle Sosiale Medier: Hvilke sosiale medier kan sies å egne seg 

best for å kommunisere om visuelt materiale og hvordan bør en gå 

fram når en bruker disse? 

 



Viktige datoer 

 15. mars – søknadsfrist for utreise høsten 2015 

  Svar på søknad til UD så snart det er mulig 

  1. juni –  ferdig kontrakt alternativ arbeidsplass 

 Juni– obligatorisk seminar for alle utreisende 

  Medio august - utreise 

  1. desember – innleveringsfrist for semesteroppgave 

 



Medievitenskap og journalistikk 

Hva slags arbeidsoppgaver? 

• Bredt, allsidig informasjonsarbeid 

• Journalistisk arbeid 

• Informasjon og samfunnskontakt  

• Medieanalyse 

• Innsikt i informasjonsarbeid på bred basis 

• Evaluering av informasjonsarbeidet til 

stasjonen 

 

 



EAS og AAS 

Praksisplassen må være knyttet et av landene  

hvor dere har språk- og områdekunnskap.  


