
Midtøsten-studier med tyrkisk

Obligatorisk utenlandsopphold 
våren 2022 - TYR2010 Tyrkisk 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

• Avtale med Ege University i Izmir, Tyrkia



Oppbygging og
gjennomføring



Litt om Ege University

• Izmir er en havneby i Vest-Tyrkia ved Egeerhavet. 
Innbyggertallet i Izmir provinsen var i 2020 på 4,39 
millioner mennesker. 

• Tyrkias fjerde eldste universitet (etablert i 1955), 
regionens første og eldste universitet. Består av 17 
fakulteter. Hadde 65 000 studenter i 2017/2018.

• https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dH37l
uxE2GM&skip_registered_account_check=true

• Ny avtale

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dH37luxE2GM&skip_registered_account_check=true


Institute of Turkish World 
Studies, Turkish Teaching Unit 
(TÖBİR)

• Når: 31.01.2022 til 13.05.2022.

• Du må ankomme Izmir tre dager før
undervisningsstart for å ta en placement test

• Mengde: 25 undervisningstimer per uke i 14 
uker (2 kurs a 7 uker)

• Pris: Ca. 4720 TL

• Preregistration fee (2400 TL) betales på 
forhånd, men trekkes fra det endelige beløpet 
når man har registrert seg på kursene

• Nettside: https://tobir-tdae.ege.edu.tr/

• Lang erfaring i å undervise tyrkisk som
fremmedspråk

https://tobir-tdae.ege.edu.tr/


Søknadsfrister 

Du må sende inn to søknader:
1. Søknad til IKOS via nettskjema innen 15. 

november
2. Søknad til Ege University via nettsiden innen 

10. desember (rett etter sensur)
• Se nettsiden for detaljer om søknaden.
• Gjør søknadspapirene klare før den 10. 

desember så du kan søke med en gang sensuren 
publiseres (lang behandlingstid for 
studentvisum).

• Etter du har sendt inn "preregistration" må du 
også sende e-post til Ege University med kopi av 
pass + navn på far. Sett studiekonsulenten i cc.

NB! Du må ha bestått eksamen i TYR1030 for å ta 
TYR2010. 



Studentvisum

• Du skal søke om studentvisum

• Opptaksbrev fra Ege University er nødvendig for å 
søke om studentvisum hos den tyrkiske ambassaden
(+ pass og passbilde)

• Ege University sender dette kort tid etter pre-
registration per e-post

• Mulig lang behandlingstid, derfor må du søke tidlig!

• Studenter med tyrkisk statsborgerskap/pass trenger
ikke studentvisum

• For mer informasjon, se nettsiden til den tyrkiske
ambassaden http://oslo.emb.mfa.gov.tr/Mission

http://oslo.emb.mfa.gov.tr/Mission


Finansiering -
lånekassen
• Etter at sensuren i TYR1030 – Tyrkisk 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 opptaksbrev fra Ege University 
(dokumentasjon på skolepenger) når du søker. Signerer
gjeldsbrev elektronisk. 

• Du får informasjon fra lærestedet hvordan
skolepengene skal betales.

• 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/


Utgifter
Du er selv ansvarlig for:

• Skolepenger

• Reise t/r (vær ute i god tid – bestill åpen returbillett)

• Transport t/r flyplassene

• Kost og losji. Du må finne bosted selv. Sjekk Airbnb eller private 
studentboliger.

• Lokal transport

• Bøker, papir og annen rekvisita

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

• Studentvisum 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 Tyrkia om du ikke er 
fullvaksinert. To selvtester i uka på campus for uvaksinerte.

• Diverse: Mobilutgifter, gebyr for kontantuttak i utlandet m.m.



Husk også…

• Å semesterregistrere deg, melde deg til emnet TYR2010 og betale 
semesteravgift i Studentweb innen 1. februar 2022.

• Fyll 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: 
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/TYR2010/informasjon-om-tyrkia-
oppholdet-og-soknadsprosedyr.html

http://www.reiseregistrering.no/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/TYR2010/informasjon-om-tyrkia-oppholdet-og-soknadsprosedyr.html


Eksamen
TYR2010

➢ Eksamen i TYR2010 foregår ved 
UiO i mai 2022 og består av en
muntlig og skriftlig eksamen (hver
del utgjør 50 % av samlet karakter)

➢ For å kunne gå opp til eksamen i
TYR2010 må du oppfylle
obligatoriske aktiviteter i Tyrkia:

• 80% oppmøte til
undervisningen

• Bestått avsluttende test 
under studieoppholdet



Tilrettelegging

• Det gis normalt ikke fritak fra utenlandsoppholdet.

• Dersom du har tungtveiende grunner som forhindrer deg i å reise til Tyrkia må du 
søke om fritak fra utenlandsoppholdet via nettskjemaet med frist 1. november.

• Å være morsmålsbruker gir ikke automatisk fritak fra utenlandsoppholdet.

• Søknaden om fritak blir vurdert av studiekonsulenten etter søknadsfristen.

• Dersom du får innvilget fritak fra å reise til Tyrkia må du likevel ta emnet, og i løpet av 
våren:
• Levere og bestå to obligatoriske kvalifiseringsprøver

• Lese litteratur (får en pensumliste) 

• Alle tar den samme eksamenen i TYR2010



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 – TYR2010)

➢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/


GOD UTVEKSLING!
Spørsmål?
Ta kontakt på e-post: studentinfo@ikos.uio.no

mailto:studentinfo@ikos.uio.no

