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Informasjonen nedenfor er så langt som vi kan vurdere korrekt. Med 

forbehold om mindre feil. Memoet blir oppdatert hvert semester. 
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DEL I: Generelt 

 

Om universitetet og opplegget 

 

Utvekslingen mellom University of California Berkeley og norske 

universiteter startet våren 2005 og er nå det største i sitt slag ved UC 

Berkeley, og også det største programmet i USA for norske studenter. Det er 

i tillegg det eneste ved et eliteuniversitet. Universitetet tilbyr mange 

ulike kurs og gir et utfordrende og variert kurstilbud på et av verdens 

ledende sosiologiinstitutter.  

 

UC Berkeley er det eldste av de 10 universitetene i California-systemet, og 

ble grunnlagt i 1868. Berkeley er en by på om lag 100 000 innbyggere, som 

ligger ca. en halvtime øst for San Francisco i Nord-California. 

Universitetet utdanner til enhver tid ca 35 000 studenter, som har stor 

betydning for byen.  

 

Formålet med dette opplegget er å skape en strøm av studenter mellom 

Berkeley og Norge. På Berkeley inngår dette som en del av det studieområdet 

som her utvikles for komparative studier med vekt på samfunnsforhold i USA 

og Europa. Det forventes også at norske institusjoner også kan ta i mot et 

begrenset antall studenter fra UC Berkeley. I tillegg ønskes det også på 

sikt å skape et forskningssamarbeide mellom forskere i Norge og på UC 

Berkeley. Initiativ til et slikt samarbeid ligger hos den enkelte forsker 

ved UC Berkeley og ved norske institusjoner. 

 

Som student ved UC Berkeley blir man introdusert til en annen måte å 

studere på. Det er store variasjoner mellom kurs, ettersom det er 

professoren på hvert enkelt kurs som avgjør hvordan undervisningen skal 

foregå. Man utfordres til å vise egne meninger gjennom skolearbeid og også 

gjennom innsats i timene, og det kreves at man deltar aktivt som student. 

 

 

Delstudier i utlandet 

 

Studenter som kommer til UC Berkeley fra Norge kommer hit som besøkende 

studenter. Dette innebærer at dere fremdeles tilhører den utdannings-

institusjonen dere kommer hit igjennom. Du vil ikke motta en grad fra UC 

Berkeley ved endt opphold, det vil derimot gå inn som en del av din norske 

grad under det som kalles ”delstudier i utlandet”. 

 

Det må understrekes at studenter ikke har mulighet til å komme inn på et 

flerårig undervisningsopplegg etter å ha vært her som besøkende student – 

dette krever en omfattende opptaksprosedyre. 

 

Ved avsluttet eksamen vil studentene få tilsendt kursbevis for de kurs de 

har fullført og betalt kursavgifter for. Det gis karakter på kurset og det 

angis antall units innen UC Berkeleys system. Studentene kan også motta 

bevis for å ha tatt kurs som auditor, men det er helt opp til den enkelte 

foreleser om de vil utstede slike bevis(se avsnitt auditing av fag 

nedenfor). 

 

 

Krav om å være fulltidsstudent: Regler i USA og i Norge 

 

For å få studentvisum og for å kunne oppholde seg lovlig i USA må studenter 

som kommer hit være registrert som fulltidsstudenter. Fulltidsstudium ved 

Universiteter i USA er 15 credits. Immigrasjonsmyndighetene i USA krever at 

man er registrert som fulltidsstudent og passer på at studentene faktisk 

gjør dette. 
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Det er svært viktig at opplegget sikrer at det ikke oppstår problemer 

overfor immigrasjonsmyndighetene i USA. Men det er også viktig at 

studentene tilfredsstiller de krav som Lånekassen og norske læresteder 

stiller, som krever at alle meldes opp i og består minimum 15 credits. 

 

 

Hvem kan komme? 

 

UC Berkeley mottar hvert vår- og høst- semester et begrenset antall 

studenter med samfunnsvitenskapelig og i noen grad humanvitenskapelig 

bakgrunn.  Universitetet tar imot studenter på både BA og MA nivå fra de 

fleste store utdanningsinstitusjoner i Norge.  

 

UC Berkeley forventer at studenter som kommer mestrer engelsk muntlig og 

skriftlig på et tilfredsstillende nivå (se avsnitt om TOEFL test nedenfor). 

 

 

Varighet av opphold 

 

For BA-studenter er et semester normen for opphold. Dette kan kombineres 

med et sommersemester. Det er også mulig å søke utdanningsinstitusjonen man 

er på utveksling fra om å få bli ytterligere et semester. Dette er opptil 

den enkelte institusjonen og den enkeltes studieplan, ikke alle læresteder 

tillater dette. Fra UC Berkeley’s side er dette ukomplisert. UC Berkeley 

har ingen mulighet til å påvirke den enkeltes situasjon. 

 

MA-studenter kan være her et eller to semestre. Man har større valgfrihet 

til å velge sin studiehverdag som MA student, om man ønsker å ta kurs eller 

å jobbe med oppgaven sin (for mer informasjon om studieopplegget nedenfor). 

 

 

DEL II:  Kurs 

 

Som utvekslingsstudent på dette programmet kreves det at alle tar og 

betaler for 15 units1, tilsvarende 30 studiepoeng ved norske læresteder. 

Hvis lærestedet krever annet av studenten skal dette avklares i forkant av 

reise.  

 

Studenten har selv ansvar for å påse at ikke pensum overlapper med kurs man 

har tatt tidligere. I tilfeller hvor dette forekommer, må man kontakte sin 

hjemmeinstitusjon for å forsikre seg om at man vil få kurset godkjent når 

man returnerer. Dette kan i verste fall få konsekvenser for omgjøring av 

lån til stipend og ettergodkjenning av studiepoeng. UC Berkeley kan ikke 

hjelpe med å få godkjent kurs ved det enkelte lærested. 

 

Som utvekslingsstudent blir man tatt opp ved Department of Sociology og må 

ta en kursportefølje som tilsvarer fulltidsstudier (15 units) ved dette 

instituttet. Det presiseres at det ikke gjøres noen unntak fra dette. Man 

kan, hvis ønskelig ta ytterligere kurs utenfor instituttet, men dette må 

tas i tillegg til kursporteføljen på sosiologisk institutt (jf. Avsnitt om 

auditing av fag nedenfor). Alle studenter som kommer på dette programmet er 

garantert full kursportefølje ved Department of Sociology. Det forekommer 

at studenter ikke får tilgang på alle de fag de ønsker, men dette skjer 

svært sjeldent. 

 

Noen læresteder ønsker imidlertid at studenter skal ta spesifikke kurs ved 

instituttet. Hvis det stilles slike krav om obligatoriske kurs må studenten 

informeres fra den institusjonen det gjelder i forkant av oppholdet. 

 

                                                 
1
 Unit: betegnelse for å beskrive hvor omfattende et fag er. Kalles gjerne også  course credit/credit 
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Man kan per september 2009 ikke forhåndsregistrere seg på kurs. 

Registrering på spesifikke kurs skjer i semesterets uke 1-3, etter at man 

har fått begynt å følge forelesninger. Det er ikke mulig å få tilgang på 

pensumlister før semesteret er i gang. Man kan allikevel få en ide om hva 

kursene omhandler ved å besøke nettsiden: 

http://sociology.berkeley.edu/index.php?page=undergradcourses 

 

Pensum, eksamensform, og forelesningsform for alle universitetets kurs 

varierer fra semester til semester. Man kan vanligvis ikke få tilgang på 

den fullstendige informasjon om kursene før første undervisningsdag. 

Årsaken til dette er at forelesere til forskjell fra norske universiteter 

og høyskoler selv bestemmer for hvordan de legger opp og gjennomfører 

kursene de underviser, og har dermed frihet til å endre kursets opplegg 

etter egne ønsker. 

 

Studieprogrammet har et kurs som alle norske studenter får tilgang på, Soc 

122 - ”Comparative Perspectives on U.S. and European Societies”. Kurset er 

såpass avansert at det kan også tas av MA-studenter, men da vil eksamen 

være mer avansert. Det består av 45 timer med forelesninger, 3 eksamener, 

og et pensum på minimum 1.000 sider men opp til om lag 2.000 sider. Fagets 

opplegg varierer fra semester til semester. 

 

De norske studentene tar mange og varierte kurs, og porteføljen endres 

hvert semester. Fra og med høsten 2008 er porteføljen betydelig utvidet. 

Høsten 2007 fordelte de norske studentene seg på 19 forskjellige kurs ved 

instituttet. Vi arbeider med å sette av flere plasser ved ulike kurs ved 

Department of Sociology med reserverte plasser for de norske studentene. 

Mer informasjon og instruksjoner om dette blir gitt på informasjonsmøtet 

som blir holdt så snart universitetets semester begynner. 

 

Med hensyn til opptak på kurs er det viktig å påpeke at man ikke automatisk 

får delta på hvilket som helst kurs. På populære kurs ved UC Berkeley kan 

det være kø, og det eksisterer et køsystem som belønner ivrige studenter. 

For studenter på venteliste innebærer dette at man i løpet av de første 

ukene må være en flittig og tålmodig student, møte i alle forelesninger, 

være aktiv i undervisningen og delta i discussion sections2 hvis dette 

kommer i tillegg til kurset. Dette er den enkleste måten å få innpass på et 

kurs. De første ukene oppfordres studenter til å prøve flere ulike kurs for 

å finne de forelesere og opplegg man føler passer best for seg; det kan 

være store variasjoner i undervisningsform. 

 

En del norske studenter ønsker å ta innføringskurs (på hhv BA- og MA-nivå) 

i teori og/eller metode. Vi kan ikke garantere plass for norske studenter 

på metodefag. Årsaken er at slike fag er obligatorisk for gradsstudenter 

ved UC Berkeley, og prioriteres sådan. Man bør ikke komme til Berkeley hvis 

det fortrinnsvis er denne type kurs man ønsker å ta, det er liten sjanse 

for at man får plass på disse. Det skjer allikevel hvert semester at norske 

studenter har fått plass på slike kurs. 

 

Noen studenter ønsker å ta kurs på 190 nivå, såkalte seminars. Disse er 

også særegne kurs hvor UC Berkeleys egne studenter blir prioritert. Norske 

studenter kan delta på disse hvis det er plasser til overs. Oppmøte på 

disse er særdeles viktig de første ukene. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Discussion section: diskusjonskurs hvor en PhD - student leder diskusjon omkring emner dekket under 

forelesningskurset. 

http://sociology.berkeley.edu/index.php?page=undergradcourses


5 
 

Kurs for BA-Studenter 

 

Bachelor studenter må ta 15 units ved Department of Sociology og studenten 

har 3 alternativer for å tilfredsstille dette kravet. Vi garanterer at hver 

student som kommer hit kan få følge en av de tre retningene. Men vi 

garanterer ikke på dette tidspunktet at hver student får følge den av de 

tre retningene de er mest interessert i. Noen norske 

utdanningsinstitusjoner krever at studenten følger helt bestemte kurs, f. 

eks ”Innovation and Entrepeneurship”, eller ”Comparative Perspectives on 

U.S.  and European Societies”. I slike tilfeller garanteres studentene fra 

disse institusjonene opptak på de kurs som kreves fra den norske 

utdanningsinstitusjonen.  

 

Independent Studies er et essay studenten må levere i tillegg til de kurs 

som taes. Lengden på essayet vil variere med antall kurs man tar. Faget vil 

ha emnekode SOC 299 men vil være separate kurs om studenten blir værende to 

semestre.  

 

Alternativ 1:  

Her følger studenten to forelesningskurs på sosiologi. I tillegg skrives et 

essay (Independent Studies) på om lag 20 sider. Tema for essay velges av 

student, men må være knyttet til noen av de tema som er dekket i 

forelesningskursene studenten velger å ta.  

 

Innen UC Berkeleys system gir det første forelesningskurset 4 units (8 

studiepoeng), det andre forelesningskurset 4 units (8 studiepoeng), og 

essayet 7 units (14 studiepoeng) på kurset Independent Studies, ialt 15 

units (30 studiepoeng). 

 

Alternativ 2:  

Her følger studenten tre forelesningskurs på sosiologi. I tillegg skrives 

et kortere essay, om lag 10 sider. Tema velges av student, men må være 

knyttet til noen av de tema som er dekket i kursene studenten velger å ta.  

 

Innen UC Berkeleys system gir de tre forelesningskursene 12 credits (24 

studiepoeng). I tillegg gir essayet, tatt som Independent Studies, 

uttelling på 3 credits (6 studiepoeng). Ialt gir dette 15 credits (30 

studiepoeng). 

 

Alternativ 3:  

Her følger studenten fire forelesningskurs på sosiologi. Det skrives ikke 

et kortere essay.  

 

Innen UC Berkeleys system gir de fire forelesningskursene 15 eller 16 

credits (30 eller 32 studiepoeng). 

 

 

Kurs for MA-studenter 

 

MA studenter som velger å komme til UC Berkeley har på lik linje med BA 

studentene garantert tilgang på inntil 15 credits forelesningskurs. 

Studenten bør planlegge semesteret sitt etter skolens anbefaling for å få 

mest mulig utbytte av oppholdet sitt. De har større valgmuligheter for å 

sette sammen kursporteføljen enn BA-studenter: 

 

Alternativ 1:  

Studenten ønsker kun å arbeide med MA oppgaven, og benytte seg av bibliotek 

m.m. Man melder seg da opp til 15 credits Independent Study. Man får da 

veiledning fra Norge. 

 

Alternativ 2:  
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Man tar delvis fag, og jobber også med MA oppgaven. Faget er på ca. 4 

credits, og resten tas da som Independent Studies (11 credits). 

 

Alternativ 3:  

Studenten kan ta 2-4 forelesningskurs ved Department of Sociology.  Kursene 

de går på tilbys på BA-nivå, men eksamensformen vil tilpasses MA-nivå, det 

vil altså kreves noe mer av disse studentene. (Godkjennelse av mulighet 2 

og 3 må skje i Norge, hvor hjemmeinstitusjon altså godtar forelesningskurs 

på BA-nivå med mer omfattende eksamineringsformer som MA-kurs.) 

 

Alternativ 4:  

Studenten tar kurs på PhD nivå ved UC Berkeley. Det garanteres ikke plass 

på dette nivået, men er for et begrenset utvalg MA-studenter. Studenter har 

fått plass tidligere semestre.  

 

For alternativ 2 & 3 kan disse fagene inngå i ”frie studiepoeng” ved 

utdanningsinstitusjonen i Norge, avhengig av fagvalg.   

  

 

Hvordan melder man seg på kurs? 

 

Man må først finne hvilke av de ulike kurs man kunne tenke seg å delta på. 

Det oppfordres til å følge mange ulike forelesninger de første to-tre 

ukene. Det er store variasjoner blant forelesere og forelesninger. Når man 

har bestemt seg for hvilke fag man ønsker å ta må man spørre foreleser om 

tillatelse til å delta på faget. I så godt som alle tilfeller vil studenten 

få plass. 

 

Når studenten har fått tillatelse til å delta på kurset er neste skritt å 

melde seg opp på Concurrent Enrollments nettside. Studenten vil få tilsendt 

ytterligere informasjon om fremgangsmåter for dette etter ankomst. I dette 

memoet vil du også få instrukser på hvordan man får en såkalt CalNet-id som 

igjen vil gi deg tilgang på internett på campus m.m. 

 

 

Muligheter for å ta ytterligere kurs. 

 

1) Ved å betale for ekstra credits  

 

Studenter har av og til ønsker om å ta fag utenfor Department of Sociology. 

Dette er fullt mulig, men må da tas, som tidligere nevnt, i tillegg til 

kursporteføljen, og det presiseres at det gjøres ingen unntak fra denne 

regelen. Det eksisterer ulike metoder for å gå fram. Et alternativ er å 

betale for de ekstra unitene man tar. Da vil faget stå i tillegg til de 

fagene studenten har tatt ved Department of Sociology. Karakteren vil også 

stå på den offisielle karakterutskriften studenten vil motta etter endte 

studier fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley Extension.  

 

Man har også muligheter for å ta faget uten å betale for de ekstra units. 

Dette kaller man å ta et kurs som auditor. 

 

2) Auditing 

 

Hvis man ønsker å ta et kurs som auditor betyr dette at studenten ber 

kursleder om tillatelse til å følge forelesningene i et bestemt kurs. Begge 

innebærer at man ikke offisielt er påmeldt på kurset og betaler heller 

ingen kursavgift. Faget vil ikke komme på den offisielle karakterutskriften 

fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley Extension. Man må ved første 

anledning ta kontakt med kursleder og spørre om tillatelse til å følge det 

kurset man er interessert i.  
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Under denne ordningen åpner det seg to muligheter: 

 

1) Studenten kan velge å delta kun på forelesninger, da får man ingen 

karakter, men man kan allikevel få et brev fra foreleser om at man har 

fulgt dette kurset. Studenten kan da ikke regne med å få det anerkjent med 

studiepoeng i Norge, men godkjennes i noen tilfeller.  

 

2) Den andre muligheten er at foreleser gir studenten lov til å levere 

eventuelle innleveringer og tar eksamener, og dermed får en karakter ved 

semesterslutt. I dette tilfellet vil kursleder kunne skrive et brev hvor 

det fremgår at studenten har gått på kurset, tatt eksamen og fått en 

bestemt karakter. Kurs tatt på denne måten kan ofte gi uttelling i 

studiepoeng i Norge, dette er opptil hvert enkelt lærested å avgjøre. 

 

Auditing er helt opp til den enkelte foreleser, og studenten må på egenhånd 

innhente tillatelse fra foreleser, underskrift fra både foreleser og 

instituttstyrer, foruten tillatelse fra Trond Petersen. Studenten vil 

trolig få tilgang på de fag de ønsker, med unntak av spesielle tilfeller 

(lange køer for å få plass, etc.). 

 

 

DEL III:  Hvordan søker man om utveksling? 

 

Søknadsprosedyren 

 

1. Ta kontakt med kontaktperson for utenlandsstudier og/eller UC Berkeley-

programmet ved ditt lærested. De vil også hjelpe med å gi en 

forhåndgodkjenning og assistere deg med det som må gjøres fra den norske 

institusjonens side. (MERK: Hvis det er mange søkende vil de med best 

karakter ha størst sjanse for å få reise)  

 

2. Studenter som IKKE har norsk eller nordisk videregående eksamen må ta 

TOEFL-testen. For høstsemesteret må testen være tatt innen mai, for 

vårsemesteret senest i oktober. 

 

For studenter med norsk videregående, eller videregående skole fra Nord-

Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (for eksempel Storbritannia, 

USA), gis dispensasjon fra å ta språkprøven. Slik dispensasjon gis i det 

brevet som sendes til International Concurrent Enrollment ved Olga Paly. 

Legg ved en kopi av dette brevet når det søkes om opptak. 

 

Studenter som IKKE har videregående skole fra Norge eller Nord-Europa må ta 

TOEFL testen. Dette gjøres i Norge før man søker om utveksling. Det påløper 

en kostnad på $ 150-185, avhengig av på hvilken måte testen tas.  

  

 

3. Hvis man har blitt tatt opp på programmet vil man få tilsendt tre brev 

fra UC Berkeley: 

 (a) Til Lånekassen 

(b) Til International Concurrent Enrollment (v/Olga Paly,  

appendix 1 i søknaden) 

(c) To Whom It May Concern at University of California Berkeley (som 

skal benyttes når studenten ankommer Berkeley). 

 

4. Studenten kan så søke om lån og stipend fra lånekassen. Dokumentasjon 

som viser at studenten er tatt opp på den skolen det søkes støtte til må 

legges ved. Brev (b) nevnt ovenfor er et slikt bevis (Ta en kopi av dette). 

Send også brevet som er til Statens Lånekasse. NB: Send IKKE 

søknadspapirene for Berkeley til lånekassen.  
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Statens Lånekasse utsteder så ”A statement of Financial Support G”. Eget 

skjema for dette ligger på nettsidene til Lånekassen. Det tilfredsstiller 

Appendix 2 i søknaden til International Concurrent Enrollment. 

 

5. Studentene leser så igjennom og fyller ut søknadspapirene til 

International Enrollment Program ved UC Berkeley. Vær meget nøye. Feil i 

denne søknaden kan føre til at søknaden blir avvist. 

 

Guide til utfylling av skjemaet:  

 

Merknad: SEVIS ID number, dette nummeret mottar studenten på I-20 skjemaet. 

Det skal derfor ikke fylles ut. 

 

Merknad pkt. 6: Under ”Proof of English Fluency”, hvis du er norsk med 

nordisk eksamen, eventuelt nordeuropeisk kan du slippe toefl-testen. Her 

kan du da krysse av punktet ”Host departement waived my TOEFL requirement” 

 

Merknad pkt. 7: Hvis du blir dekket av NAV slipper du å betale ”Health 

Insurance Fee”. Du trenger da kun å betale ”International Application Fee”, 

$ 100. 

  

6.  Søknaden sendes per post til UC Berkeley slik at den kommer frem senest 

30. juni for opptak til høstsemesteret og 19. november for opptak til 

vårsemesteret, men helst senest 1. april og 1. oktober.  Søknad sendes til: 

  

                  University of California, Berkeley Extension 

                  International Students Services Office 

   International Concurrent Enrollment Program 

1995 University Avenue 

   Berkeley, CA 94720-7003 

                  USA 
 

Merknad 1:   Søknad sendes ikke til Trond Petersen. Den skal heller ikke 

sendes på mail.  

 

 

NAV 

 

NAV har ulike ordninger for norske statsborgere som studerer i utlandet. 

Dersom du skal studere ved UC Berkeley og får støtte fra Lånekassen, blir 

du automatisk registrert som medlem i NAV. Du vil få tilsendt informasjon 

og trygdebevis så snart du er registrert som utenlandsstudent.  

Hvis du ikke får støtte fra Lånekassen, må du selv melde fra til det lokale 

trygdekontoret ditt og skaffe deg trygdebevis.  

Vær oppmerksom på at det gjelder forskjellige bestemmelser for land i 

Norden, Storbritannia og land innenfor og utenfor EØS/Sveits. Du finner mer 

informasjon om dette på NAV sine sider for studenter i utlandet. 

(http://www.nav.no/Internasjonalt/Opphold+i+utlandet/Student+i+utlandet) 

 

 

Når du er medlem i NAV har du rett til dekning av medisinske utgifter, 

først og fremst utgifter til lege, sykehus og medisiner. Hvis du trenger 

mer informasjon om NAV spesielt kan du sjekke nettsiden deres, 

http://www.nav.no 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.nav.no/Internasjonalt/Opphold+i+utlandet/Student+i+utlandet
http://www.nav.no/Internasjonalt/Opphold+i+utlandet/Student+i+utlandet
http://www.nav.no/
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Kostnader til Skolepenger 

 

Kostnadene til skolepenger for den obligatoriske del for høst- eller 

vårsemesteret vil ved absolutte minimumssatser bli (pr. 01.03.2010): 

 

 

Gebyrer: 

USD: 100 Application Fee, betales når man søker 

    (Se International Concurrent Application Form, side 6, appendix 3) 

USD: 100 Registration fee (betales etter ankomst, ved kursoppmelding) 

    (Se International Concurrent Application Form, side 1) 

USD: 25  Library Fee (Valgfritt, må ha hvis man vil låne bøker) 

USD: 535 (Gjelder ikke studenter fra Norge med helseforsikring gjennom 

NAV3) 

 

SUM Gebyrer: USD 225 for studenter uten helseforsikring 

SUM Gebyrer: USD 760 for studenter med helseforsikring 

 

Tuition: 

USD 525 pr. unit med minimum 15 units, gir til sammen USD 7.875 

  (se International Concurrent Application Form side 6, appendix 3) 

 

Sum Gebyrer og Tuition og Library fee for studenter med helseforsikring 

 

USD 8.100 

 

Merk at for studenter som er innrullert ved UC Berkeley for å ta hele 

graden sin her er studieavgifter for International Students i 2006-2007 USD 

13.970,71 per semester (hvorav USD 729 er helseforsikring). Kostnadene for 

norske studenter på utveksling gjennom dette programmet er altså langt 

lavere enn for andre. Dermed er en av konsekvensene at man må betale for 

eksempel for tilgang til treningssenteret ($ 140).  

 

Hvis en student ønsker å ta ytterligere fag er prisen per unit USD 525. 

 

VIKTIG: Disse satsene revideres hvert år, noen ganger hvert semester. For 

oppdaterte satser, se søknadsskjemaet. 

 

 

Lån og Stipend 

 

Lånekassen støtter alt med stipend og lån.  

Slik finner du fram på Lånekassens WEBside: 

(1) Stipend og lån  

(2) Utdanning i utlandet 

(3) Deler av utdanningen i utlandet 

 

Her finner du beskrivelse av den støtten som gis. Studentene vil få støtte 

hvis utdanningen på Berkeley godkjennes som en del av graden i Norge. 

Studenten må selv passe på at fag man tar ved UC Berkeley ikke har 

overlappende pensum med fag man tidligere har tatt ved sitt lærested. Dette 

kan ha konsekvenser for ettergodkjenning av fagene og ettergivelse av 

stipend. Lånekassen gir stipend/lån til skolepenger for opp til det som 

hvert semester vil svare til 30 studiepoeng i Norge. Hvis man ønsker å 

betale for units utover dette må man dekke dette selv. 

 

STØTTE (hentet fra lånekassens side 01.03.2010): 

                                                 
3
 Studenter fra Norge som har bevis for at de har helseforsikring som gjelder i USA vil slippe å betale 

helseforsikringen på USD 535. Det norske generalkonsulat i New York City og den norske ambassaden i 
Washington DC har bistått med å få til denne besparelsen for studentene. 
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REISE: Støtte til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold 

på under seks måneder og til to reiser tur-retur ved opphold på seks 

måneder eller mer. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 

prosent lån. 

 

BASIS-STØTTE: NOK 8760 per måned i stipend og lån.  

 

SKOLEPENGER: 70 % stipend, 30 % lån opp til 54.975 kr per år. Utover dette 

får man det resterende beløp utbetalt som lån. 

 

For mer informasjon, se http://www.lanekassen.no 

 

 

Visum 

 

UC Berkeley utsteder alle de nødvendige papirer for å få studentvisum fra 

den amerikanske ambassaden i Oslo. UC Berkeley er meget effektiv her. De 

nødvendige papirene utstedes innen fire uker etter at en fullstendig søknad 

er mottatt, ofte raskere. 

 

På basis av de tilsendte papirene fra UC Berkeley, det såkalte IAP-66 

skjemaet, vil studentene få utstedt visum ved den amerikanske ambassaden i 

Oslo. Kostnaden til visum application fee er USD 131 (NOK 800 pr. 

10.03.2010, NB: prisen fluktuerer med valutaen), og i tillegg et SEVIS fee 

på $ 200 (endret 27. okt 2008). Studenten må også gjennomgå et intervju ved 

den amerikanske ambassaden i Oslo.  

 

Man må regne med minimum 2 uker for å få utstedt visum papirer fra den 

amerikanske ambassaden. Dette kan variere, sommeren er vanligvis travlere 

enn høsten, og dermed kan ventetid for å få avtale om intervju også 

variere. Vær tidlig ute! 

 

Studenter med F-1 visum kan oppholde seg i USA opptil 60 dager etter at 

visumet går ut. For mer informasjon, se http://www.usa.no 

 

 

DEL IV:  ANNEN INFORMASJON 

 

Bolig: 

 

Den enkleste metoden å finne seg et sted å bo er gjennom en gratis nett-

tjeneste, kalt Craigslist (http://sfbay.craigslist.org/). Man kan enten 

lete gjennom tilgjengelige ledige rom som kontinuerlig oppdateres, eller 

eventuelt legge ut en annonse om seg selv. 

 

UC Berkeley har også et eget kontor som hjelper studentene med å finne 

bolig. Her har de oppdaterte lister, PC’er man kan benytte seg av og 

telefon til å ringe til eventuelle utleiere. Kontoret hevder at de 

vanligvis finner boliger for internasjonale studenter i løpet av to dager.  

 

I den grad det er ledig kapasitet kan studenten bo i det såkalte 

International House. Her bodde H.K.H Kronprins Haakon Magnus sitt første år 

på UC Berkeley. På sommersemesteret vil alle de norske studentene 

antageligvis få plass ved International House. Det er et populært sted å bo 

for studenter, så det er ikke garantert plass til norske studenter verken 

ved høst- eller vårsemesteret. 

 

Kostnader til bolig er høyere enn i Norge. Man må forvente å betale opp i 

mot $ 900 per måned i husleie, inkludert strøm, gass og varmt vann. Hvis 

http://www.lanekassen.no/
http://www.usa.no/


11 
 

man ikke har oppsparte midler kan det være lurt å vurdere et tilleggslån 

fra en bank. 

 

MERK: Det er svært viktig at man skaffer seg et trygt sted å bo. Man må 

ikke flytte inn eller signere noe avtale uten at man føler seg trygg både 

med de man bor med, men også med omgivelsene. Det finnes noen områder i 

Berkeley/Oakland hvor det anbefales at man ikke bor. 

 

 

Førerkort: 

 

Det anbefales at man tar amerikansk førerkort, evt. besøker DMV og får et 

såkalt CAL-ID. Man må ha bevis på at man er 21 år eller eldre om man skal 

ut på barer eller andre steder der alkohol serveres. Grunnen til at et CAL-

ID er viktig å ha er at dette er den eneste gyldige legitimasjonen (utenom 

pass) som kan benyttes. Vi vil unngå at noen mister passet sitt.  

 

 

Treningssenter: 

 

Som Concurrent Enrollment student ved UC Berkeley kan man også benytte seg 

av treningsfasilitetene. Man må da betale en engangsavgift på $ 140 og får 

da tilgang på alt universitetet har å by på av treningstilbud. 

 

 

Helse: 

 

Hvis man skulle bli syk under oppholdet har universitetet et eget 

legesenter.  

Man må møte opp med Extension ID eller annen identifikasjon som sier man er 

student ved UC Berkeley, pluss NAV eller et annet forsikringskort. Adressen 

til Tang-Senteret er: 
2222 Bancroft Way, University of California, Berkeley, 94720-4300 
 
 

Studentorganisasjoner: 
 
Berkeley er kjent for å ha mange studentorganisasjoner, dette er en fin 

måte å bli kjent med amerikanske studenter på. Oversikten finnes her: 

http://students.berkeley.edu/osl/studentorganizations.asp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://students.berkeley.edu/osl/studentorganizations.asp
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Trond Petersen er utdannet Magister (1980, sosiologi) og Cand. Oecon. 

(1982) ved Universitetet i Oslo og PhD (1987, sosiologi) ved University of 

Wisconsin, Madison. Han var tidligere ansatt ved Department of Sociology 

(Harvard University, 1985-1988), og siden 1988 ved University of 

California, Berkeley hvor han er professor ved Department of Sociology og 

stemmegivende men ikke undervisende professor ved Haas School of Business. 

Han var professor ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo i 

1992-93 og 1996-97 og har siden 1999 vært Professor II ved samme sted. Han 

var Deputy Editor for American Sociological Review i 1994-96 og sitter på 

redaksjonsbordet i flere vitenskapelige tidsskrifter og er redaktør for 

tidsskriftet Industrial Relations. Han har tre ganger vunnet the Earl F. 
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undervisning på doktorgradsnivå.  

 

Han forsker og underviser innen områdene sosial ulikhet, kjønnsforskjeller 
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of California, Berkeley. Han er også Chair of Sociology Committee on 
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