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NOTAT  

TIL  

UTDANNINGKOMITÉEN 

 
Forslag til tiltak for å øke antallet studenter som reiser på utveksling 
Kvalitetsreformen innførte prinsippet om at alle studenter skal ha tilbud om delstudier i utlandet. 
Utveksling tilfører den enkelte student andre faglige perspektiver og læringstradisjoner samt 
nødvendig språklig og internasjonal kompetanse. Den mestringsfølelsen og erfaringen den enkelte 
student oppnår ute skal inngå i den samlede kompetansen og modningsprosessen man tilegner seg 
ved et studieprogram ved UiO. Målet er et læringsutbytte som gjør dem rustet for et moderne og 
internasjonalt arbeidsliv. Internasjonale studier støtter opp om økt faglig utbytte og attraktivitet på 
arbeidsmarkedet for studenter som har vært på utveksling. Studiebarometeret 2017 viser at «både 
studenter som har vært på korte og lange utenlandsopphold oppgir at oppholdet ga stort faglig 
utbytte og økt motivasjon.»  
Internasjonalisering er en iboende del av UiOs kjerneaktiviteter og skal favne både forskning og 
studier, og helst koble disse. Ett av rektoratets satsinger for 2018-2020 er å få flere studenter til å 
reise på utveksling. UiOs styre har tidligere bedt universitetsdirektøren legge bedre til rette for det, 
og prosjektet «Flere studenter på utveksling» ble derfor etablert i 2016.  

På bakgrunn av samtaler med interessenter og funn i rapporter har prosjektet valgt å fokusere på 
noen felt som fremstår som sentrale for å få til positiv endring.: 

 

1. Utveksling som standard i studieprogrammene – «Opt out» 
Ved å gjøre utveksling til standardløsning som studentene må velge bort - «opt out» - hvis de ikke 
ønsker å benytte tilbudet, understrekes det hvor viktig UiO mener utveksling er. Det vil både gi et 
tydelig styringssignal til fagmiljøene om nødvendigheten av tilrettelegging for utveksling i 
programmene, og gi et tydelig signal til studentene om at internasjonal erfaring forventes som en 
del av studiet. 

Vi foreslår å i å teste en slik «opt out»-ordning ved å ha noen programmer som piloter, fortrinnsvis 
fra forskjellige fagområder.  
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2.  Robuste avtaler med stordriftsfordeler 
I dag preges UiOs avtaleportefølje av mange avtaler med få utvekslingsplasser per avtale. Dette er 
ikke unikt for UiO og skyldes ofte utenforliggende faktorer som at flere universiteter er 
tilbakeholdne med å tilby et høyt antall utvekslingsplasser. For å ha tilstrekkelig tilbud til bredden 
av studenter må man derfor spre seg på mange avtaler noe som igjen krever betydelig administrativ 
oppfølging. Samtidig uttrykker studentene ønsker om færre valg så lenge de valgene man får er 
gjennomførbare, anbefalt på faglig grunnlag og på steder hvor de behersker språket og gjerne vil 
være. Erfaringsmessig er studentene mer opptatt av destinasjon enn man gjerne tenker.   
For å bidra til en mer robust avtaleportefølje, anbefales å utvikle stordriftsavtaler som åpner for 
større grupper av studenter. Med slike avtaler kan man gradvis redusere avtaler med liten 
mobilitet. Stordriftsavtaler vil innebære å gå i dialog med spesielt interessante institusjoner som er 
villige til å tilby gode vilkår for flere UiO-studenter. Slike avtaler bør så langt som mulig forankres i 
forskningssamarbeid. Det vil derfor være hensiktsmessig å finne frem til partnerinstitusjoner som 
flere fagmiljøer ved UiO anser som kvalitativt gode læresteder gjennom sitt kjennskap til forskning 
og undervisning der. Samtidig er det slik at forskningssamarbeid ofte er på smale felt, og man er 
avhengig av å håndplukke institusjoner som kan tilby gode betingelser for dette stordriftsformålet.  
Institusjonene må være av høy kvalitet, gi gode rammebetingelser, og være attraktive for våre 
studenter (språk, beliggenhet mm). UiO må samtidig ha emner på engelsk som er relevante for 
deres studenter, slik at de finner det interessant å sende tilsvarende antall studenter til UiO.  

 
3.  Godkjenning 

I Studietilsynsforskriften heter det at «Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger 
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.»  

For å kunne tilby alle studenter et utvekslingsopphold som er faglig relevant og gjennomførbart 
uten å føre til forsinkelser i studieprogresjonen, foreslås det at studieprogrammene legger til rette 
for utveksling i de forskjellige studieprogrammene  

- enten ved å godkjenne emner tatt hos partnerne automatisk med mindre det finnes 
tungtveiende grunner til ikke å gjøre det 

- eller ved å ha klare emneanbefalinger ved utvalgte partneruniversiteter hvis utvekslingen 
skal erstatte obligatoriske emner fra UiO og/eller er krav for opptak til master 

Det er mulig å lage løsninger for forhåndsgodkjenning som ligger mellom de to ovennevnte. 
Forutsetningen er at det utvises fleksibilitet og at det er lett å forstå for studentene. 

Utvekslingsoppholdet bør legges til et semester i god tid før studiet avsluttes, så studentene får på 
plass nødvendige godkjenninger samt får tatt emner de eventuelt mangler i graden sin når de er 
tilbake på UiO. 
De fleste studieprogrammer ved UiO har ryddet plass til utveksling gjennom å for eksempel ha 
semestre med frie emner. Like fullt viser undersøkelser at usikkerhet rundt godkjenning er en 
sentral flaskehals for økt studentutveksling.  
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Det er viktig at man i godkjenningsprosessen utviser en betydelig grad av fleksibilitet. Det må 
kunne legges til grunn at delstudier tatt ved et godkjent avtaleuniversitet har en egenverdi og møter 
nødvendige kvalitetskrav uten stor grad av overprøving. Det er fremover behov for å sikre en 
smidig og noenlunde felles godkjenningspraksis som gir studentene forutsigbarhet.  
 

Til diskusjon 

Utdanningskomitéen bes diskutere de tre foreslåtte tiltakene: 

• utveksling som standard i studieprogrammene – «opt out» 
• utvikling av stordriftsavtaler  
• fleksibel og forutsigbar godkjenningspraksis  

med vekt på muligheter innenfor et kortere og et lengre perspektiv.  
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