
Midtøsten-studier med persisk

Obligatorisk utenlandsopphold våren 
2022 - PER2010 Persisk D



Et semester i utlandet

• Gir muligheten til å ta et dypdykk i
språket og bruke språket i
hverdagen

• Du blir bedre kjent med folket og
skikkene

• Utgjør en viktig del av utdanningen

• Våren 2022: Dehkhoda Institute, 
Tehran

• Må være programstudent for å ta 
PER2010 



Oppbygging og
gjennomføring



Litt om Dehkhoda Institue

• International Center for Persian 
Studies

• Grunnlagt i 1945 og er en del av 
University of Tehran

• 23 000 studenter frem til mai 2021

• På grunn av Koronasituasjonen tilbyr 
Dehkhoda Institute per nå kun 
nettbasert undervisning via Skype. 
Dette kan endre seg og oppdateringer 
vil legges ut på deres nettsider. Du 
kan velge å reise til Iran og følge 
nettbasert undervisning derfra, eller 
følge undervisningen fra Norge. 

• Per nå har Iran innreiseforbud.



Dehkhoda Institute 

• Når: 01.02.22 til midten av mai

• Du må ankomme Tehran to til tre dager før
undervisningsstart

• Mengde: 5 dager i uka (lørdag-onsdag) med 15 timer 
undervisning i uka (3 timer per dag, kl 9-12 iransk tid) over 6 
uker. Med to kurs blir det totalt 12 uker undervisning. 

• Pris: 300 euro. 150 euro per språkkurs (B1 + B2).

• Nettside: https://dehkhoda.ut.ac.ir/en

• Lang erfaring i å undervise persisk som fremmedspråk

https://dehkhoda.ut.ac.ir/en


Søknadsfrister 

Du må sende inn to søknader:

1. Søknad til IKOS via nettskjema innen 1. november

2. Søknad til Dehkhoda via nettsiden innen 1. november

Pga. visumsøknad må studenter uten iransk pass søke tre 
måneder før undervisningsstart.

Studenter som ikke trenger visum (iransk pass og nettstudier 
fra Norge) kan søke opptil en uke før undervisningen starter

• Se nettsiden for detaljer om søknaden.

• Ha alt klart når du søker (pass, bilde ol.).

• Mottar e-post fra Dehkhoda når du er tatt opp.

• NB! Du må ha bestått eksamen i PER1030 for å ta 
PER2010. 



Visumsøknad

• Du søker om utdanningsvisum (Dehkhoda Educational Visa) til
Dehkhoda Institute direkte samtidig som du søker om opptak til
språkkursene. For å søke om visum må du fylle ut "visa request 
form" på nettsiden.

• Må bo på studenthybel

• Forlenger visumet etter ankomst til Iran 

• En stund etter du har søkt til Dehkhoda mottar du en e-post fra
Dehkhoda med “Visa Authorization Number”. Etter to 
arbeidsdager må du møte opp hos den iranske ambassaden og
hente studentvisumet. 

• Deretter kan du kjøpe flybillett.

• Du må også sende e-post til Dehkhoda om eksakte datoer for 
oppholdet i Iran, så de kan reservere studenthybel.

https://dehkhoda.ut.ac.ir/en/page/7165/dehkhoda-educational-visa-holder


Finansiering - lånekassen

• Etter at sensuren i PER1030 – Persisk C er klar må du fylle inn 
datoene du skal være borte i et nytt nettskjema.

→ Nødvendig for å bli registrert som utvekslingsperson ved UiO. 
Lånekassen har tilgang på denne informasjonen. 

• 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. 

• Studenter med studentvisum betaler skolepenger etter
ankomst. NB! Kan ikke bruke visa eller mastercard i Iran.

• Kan betales på nett. Se informasjon.

• Spar på all dokumentasjon! Lånekassen kan be om kvittering
for innbetalte skolepenger

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/utland/utveksling-til-et-universitet-eller-en-hoyskole/
https://dehkhoda.ut.ac.ir/en/page/3169/persian-courses-tuition-fees-and-fee-policies


Utgifter

Du er selv ansvarlig for:

• Skolepenger

• Reise t/r 

• Transport t/r flyplassene

• Kost og losji. Dehkhoda er behjelpelig med 
studenthybel

• Lokal transport

• Bøker, papir og annen rekvisita

• Reiseforsikring (inkludert sykeforsikring og
sykdom relatert til Covid-19)

• Visum og eventuelle andre kostnader ved 
reisedokument (passet må være gyldig 6 
måneder etter retur til Norge)

• Vaksiner (sjekk fhi.no). Du oppfordres til å være
fullvaksinert før avreise. Du må selv sjekke
innreiseregler til Iran om du ikke er fullvaksinert. 

• Diverse: Mobilutgifter m.m.

https://dehkhoda.ut.ac.ir/en/page/7166/accommodation


Husk også…

• Å semesterregistrere deg, melde deg til emnet 
PER2010 og betale semesteravgift i Studentweb
innen 1. februar 2022.

De som skal til Iran må i tillegg:

• Fylle ut obligatorisk egenerklæring om 
studieopphold i utlandet i regi av UiO.

• Registrer deg som reisende hos 
Utenriksdepartementet: www.reiseregistrering.no

Sett deg nøye inn i informasjonen på nettsiden vår og 
emnebeskrivelsen.

Alle UiO-studenter som reiser på studieopphold i 
utlandet må sette seg inn i UiOs råd for sikkerhet og 
gjøre de nødvendige forberedelsene før avreise. 

https://nettskjema.no/a/beredskap#/page/1
http://www.reiseregistrering.no/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/PER2010/informasjon-og-soknadsprosedyrer%281%29.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/PER2010/
https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/trygg-i-utlandet/


Eksamen PER2010

• Eksamen i PER2010 er en mappe.

• Mappen består av to oppgaver/essay som
leveres i slutten av mai i Inspera.

• Informasjon om essayene legges ut i
Canvas.

• For å kunne gå opp til eksamen i PER2010 
ved UiO må du oppfylle følgende
obligatoriske aktiviteter ved Dehkhoda:

• 80% oppmøte til undervisningen

• Bestått avsluttende test under 
studieoppholdet



Utveksling til andre steder

Ønsker du å reise til et annet sted:

➢Du må søke om forhåndsgodkjenning til fakultetet (pass på at kursene utgjør 
30 studiepoeng). Må tilsvare PER2010.

➢Du må søke permisjon fra programmet innen 1. februar (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/praktisk/godkjenning/

https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/godkjenning/


Tilrettelegging

• Det gis ikke fritak fra utenlandsoppholdet, 
eller emnet PER2010.

• Studenter som ikke kan eller ikke ønsker å 
reise til Iran må følge nettbasert 
undervisning. 

• Studenter som ønsker dette må også søke i 
henhold til de satte fristene.



GOD UTVEKSLING!
Spørsmål?

Ta kontakt på e-post: 
studentinfo@ikos.uio.no

mailto:studentinfo@ikos.uio.no

