KIN2010 – Kinesisk C

Praktisk informasjon om
studieoppholdet i Taiwan

Oppbygning og
gjennomføring

KIN2010 – Kinesisk C
• Emnet går over to semestre og utgjør til
sammen 40 studiepoeng.
• Høsten: Studieopphold i Taiwan. Varer fra
starten av september til midten av januar.
• Våren: Undervisning og avsluttende muntlig
og skriftlig eksamen ved UiO.
• Både høst- og vårdelen av emnet må være
bestått for at emnet (KIN2010) skal være
bestått.
• Må være programstudent for å ta KIN2010

KIN2010 – Kinesisk C
• Velg mellom alternativ A og B

• A: Daglig undervisning på Zoom fra ECLC (Beida)
• B: Studieopphold i Taiwan ved National Chengchi
University (Taipei)

Alternativ A
• Daglig undervisning på fra Beida (Beijing) på
UiO
• Undervisningen vil gå hverdager fra 8-12

Alternativ B
• Oppholdet varer fra 05/09/2022-13/01/2023
• Ankomst Taiwan midten av august
(Karantene ca 17 dager)

Obligatorisk aktivitet
For å kunne fortsette på KIN2010 - Kinesisk C
og avlegge eksamen i vårsemesteret må du:
• Delta i minst 80 % av undervisningen
• Bestå de interne prøvene

Søknad KIN2010
Alle må søke innen søndag 10. april 2022: Frist for
å sende søknad til instituttet.

Spesielt for Taiwan:
• Innen utgangen av mai (detaljert dato
kommer): Frist for å sende elektronisk søknad til
National Chengchi University. Du vil få en e-post av
studiekonsulenten med detaljerte instrukser.
• Etter at sensuren i KIN1020 - Kinesisk B er klar, vil du
motta et nytt nettskjema for utenlandsopphold via epost. Fristen for å fylle ut skjemaet blir oppgitt i eposten. Du må overholde denne fristen for å kunne
søke studiestøtte fra Lånekassen

Visum
• Besøk fra Ambassaden i Stockholm slutten av mai
• Du må ha med opptakspapirene (originaler + kopier) til
den oppsatte timen med ambassaden, sammen
med annen påkrevd dokumentasjon.
• Du må søke om visiting visa, ( https://www.roctaiwan.org/se_en/post/1781.html )
• Vi fraråder utreise i løpet av oppholdet, siden det ikke
finnes noen garanti for at man får forlenget visumet.
• Husk å fornye passet ditt ved behov så fort som mulig!

Lånekassen
•
•
•
•

•

•

•
•

Støtte til studieoppholdet i Taiwan dekkes av Lånekassen.
Basisstøtte, reisetillegg og skolepengestøtte.
Du søker elektronisk via Lånekassens nettsider.
Du får beskjed fra studiekonsulenten per e-post når du kan hente
opptaksbeviset ditt. Dette laster du opp i nettsøknaden hos lånekassen (det
bekrefter skolepengene).
Etter at sensuren i KIN1020 er klar må du fylle inn datoene du skal være borte i
et nytt skjema. Dette er nødvendig for å bli registrert som utvekslingsperson
ved UiO -> det er denne informasjonen Lånekassen har tilgang til.
Lånekassen gir støtte til oppholdet etter gjeldende regler.
I tillegg til basisstønad, gir Lånekassen skolepengestønad og reisetillegg i form
av 70% stipend og 30% lån.
Legg ved dokumentasjon på skolepenger når du søker. Signerer gjeldsbrev
elektronisk.
Spar på all dokumentasjon! Lånekassen kan be om kvittering for innbetalte
skolepenger

Utgifter i løpet av oppholdet
•
•
•
•

•

Skolepenger (ca 16 000 kr)
Reise t/r
Transport t/r flyplass
Bøker, papir og annen rekvisita (NTD 2000 forsikring og NTD 1000
skolebøker)
Reiseforsikring (inkludert sykeforskiring og sykdom relatert til Covid-19)
Visum og eventuelle andre kostnader ved reisedokumentet (passet må
være gyldig 6 måneder etter retur til Norge)
Vaksiner (sjekk fhi.no). Du oppfordres til å være fullvaksinert før avreise.

•
•
•
•

Karantenehotell: 15 000 kr
Bolig: ca. 5000 kr. per måned (NCCU vil bistå i å finne bolig)
Kost: ca. 100 kr. per dag
Lokal transport ca.5 -10 kr per reise

•
•

Reise, flybilletter og vaksine
• Du må selv ordne med flyreise.
• Bestill flybilletter i god tid!.
• Du må selv undersøke hvilke vaksiner som er nødvendige.
Noen vaksiner skal tas i flere omganger, så vær ute i god tid.

Forsikring
• Du må selv sørge for de forsikringer du ønsker å ha.
• Sørg for å ha en reiseforsikring som dekker hele
utenlandsoppholdet, også psykiske lidelser.
• Du kan rådføre deg med ditt forsikringsselskap eller
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad).
• helsenorge.no: Sett deg grundig inn i hvilke
rettigheter du har dersom du får behov for
helsetjenester.

Utveksling til andre steder
Ønsker du å reise til et annet sted:
• Du må søke om forhåndsgodkjenning til fakultetet (pass
på at kursene utgjør minst 30 studiepoeng – KIN2010)
• Du må søke permisjon fra programmet innen 1.
september (NB: pass på studieprogresjonen!)
• Du søker om endelig godkjenning når du er tilbake
• Du reiser på eget ansvar
• Søknad på HF sine
nettsider: https://www.uio.no/studier/utveksling/prakt
isk/godkjenning/

Søknadsprosessen videre
• Fyll ut nettskjema til IKOS om KIN2010 (frist
10.april)
• Ca Mai: e-post om nettsøknad til NCCU.
• Rett etter sensur i KIN1020: fylle ut nettskjema for
avreise/hjemkomst, opptakspapirer fra NCCU.
Studiekonsulent gir beskjed når de har kommet.
• Ca. 1 juni: semesterregistering og emnepåmelding
i studentweb.

Lurer du på noe?
• Les informasjonen på nett:
Emnebeskrivelsen til KIN2010:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KIN2010/
Praktisk informasjon Taiwan-oppholdet og søknadsprosedyren:
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KIN2010/utenlandsoppholdkin2010-h22.html

Ta kontakt med studentinfo@ikos.uio.no
GOD UTVEKSLING!

