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Norske utenriksstasjoner 

• Språk-, område-, kommunikasjonsferdigheter 

• Søknad via institutt og fakultet innen 1. okt.  

Kunnskapsdepartementet 

• Interesse for utdanning- og forskningspolitikk 

• Søknad via institutt og fakultet innen 15. nov. 

NGO, bedrift eller annen virksomhet 

• Du må selv finne praksisplass 

• Praksisplass må godkjennes og kontrakt skrives 



Andrea  
- Student på Nordiske studier og Medievitenskap 

- Hospiterte ved den norske FN-delegasjonen i New York 

Helene 
- Student på Asia- og Midtøsten-studier 

- Hospiterte ved Arab Renaissance for Democracy and 

Development (ARDD) i Libanon 

Siv 
Jobber i Kunnskapsdepartementets avdeling for analyse, 

internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) 

 





Norgesportalen - http://www.norway.info/ 
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Stasjoner som IKKE kan ta i mot hospitanter 

 

Abuja, Al Ram, Alger, Beirut, Bogotá, Dhaka, 

Guatemala, Islamabad, Jakarta, Juba, Kabul, 

Kairo, Khartoum, Manila, Mexico, Nairobi, 

Pretoria og Tel Aviv 
 

 

 

NB! Listen er dynamisk og endres minimum én gang pr. år; 

oftere ved behov. 

  

 



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  

• Søknad og CV på engelsk 

 

 



Alternative hospitantplasser 
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Norsk Folkehjelp, Beirut 

Chinese-Nordic Cultural 
Centre, Nanjing 

Redd Barna, Kathmandu 

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

Flying Broom, Ankara 

Blank Noise, India 

Josai University, Japan 

Just Jobs Network India, 
New Dehli 

Arab Renaissance for 
Democracy and 
Development, Amman, 
Jordan 
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 Norsk Folkehjelp, Georgia 

Bellona, Murmansk 

DNB, Murmansk 

Barentssekreteriatet, 
Arkhangelsk og Murmansk 

Norsk sjømatråd, Rio de 
Janeiro 

DNV, Mexico City 

Den norske sjømannskirken, 
San Francisco 

NIBR - Norsk institutt for by- 
og regionforskning, Brasil 

Clean Energy Invest, Batumi, 
Georgia 

Innovasjon Norge, Moskva 

Amnesty International, Rabat, 
Marokko N
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NRK Drama 

Tromsprodukt i Tromsø 

TerraCycle i London 

Aschehoug forlag 

Cappelen Damm 

Forlaget Propell 

Nordens hus i Reykjavik 

NORLA – Senter for norsk 
skjønn- og faglitteratur i 
utlandet 

TINE 

GeelmuydenKiese 

Cappelen Damm 

Gyldendal akademiske 

Foreningen Nordens Forbund 

Unicef Norge 

Norsk Barnebokinstitutt 

EVO - Enhet for 
voksenopplæring, Trondheim 
kommune 

=Oslo 

Nye Tillen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søknadsprosess 

• Hvor vil du være? 

– Finn et praksissted 

• Besøk kontaktpersonen din på kontoret 

– Få følgebrev som forteller om ordningen 

– Få kopi av kontrakt 

– Bestill karakterutskrift 

– Skriv CV og søknad (besøk karrieresenteret!) 

– NB! Praksissted og prosjekt skal godkjennes av programmet 

• Ring til bedriften/virksomheten og presenter deg! 

– Send deretter «infopakka» til rette vedkommende 

 



 

 

Søknaden 

  

 

• søknadsskjema  

• søknad(er) – maks 3 

• CV 

• karakterutskrift 

 

Leveres til kontaktperson 

innen 1. oktober 

Svar på søknad fra stasjonene 

innen 3-4 uker, eller så snart 

som mulig 

 

Kontaktpersonen finner du på 

emnesiden. 
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Viktige datoer 

 1. oktober – søknadsfrist for utreise UD våren 2017 

  Svar på søknad fra stasjonene så snart det er mulig 

 15. november – søknadsfrist KD våren 2017 

  1. desember –  ferdig kontrakt for alternativ praksisplass 

  Desember – obligatorisk seminar for alle m/opptak 

  Medio januar – utreise/oppstart 

  ca 1. juni – innleveringsfrist for semesteroppgave 

 



Kontaktpersoner? 

Asia og Midtøsten-studier: 

Ida Sletta 

Europeiske språk: 

Lisbeth Larsen 

Medievitenskap og Journalistikk: 
Haakon Berg Johnsen og Miriam Løvås Gregersen 

Nordiske studier og Middelalderstudier: 

Tore Fjetland Øgaard og Morten Hvaal Stenberg 

 

På fakultetet: Torunn Nyland 

http://www.hf.uio.no/ikos/personer/adm/idasle/index.html
http://www.hf.uio.no/ilos/personer/adm/lilarsen/index.html
http://www.hf.uio.no/imk/personer/adm/haakonjo/index.html
http://www.hf.uio.no/imk/personer/adm/miriamlg/index.html
http://www.hf.uio.no/iln/personer/adm/toreog/index.html
http://www.hf.uio.no/iln/personer/adm/mortehst/index.html
http://www.hf.uio.no/personer/adm/fak/studie/torunnny/index.html

