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Informasjon om utveksling for ESST-studenter 

ESST-programmet er en del av et europeisk nettverk kalt the European Inter-University Association on 

Society, Science & Technology – eller rett og slett ESST-nettverket. En essensiell del av ESST-programmet er 

muligheten for å ta 2.semester i utlandet. Så hvordan søker du? 

Søknadsprosess 

ESST-studenter skal ikke søke gjennom Studentweb, slik som andre UiO-studenter. Dere søker ved å sende 

en søknad på epost til studiekonsulenten. Søknaden skal være på ca 3-4 sider og inneholde: 

a. En introduksjon der du presenterer deg selv og dine interesser (CV, akademiske interesser..) 

b. En prioritert liste over 3 ESST-universiteter du har lyst til å reise til, og hvilken spesialisering 

du ønsker å ta der. 

c. Din motivasjon for hver av spesialiseringene du har prioritert. 

d. Hvis du har IELTS/TOEFL-test i engelsk, legg den ved. Hvis ikke, skriv at test kan anskaffes 

om nødvendig. Dette er ofte ikke nødvendig. 

Fristen for å søke er 31.oktober kl 15:00. 

 

Behandling av søknaden 

Studiekonsulenten og programansvarlig videresender din søknad til universitetet du har på 1.prioritet. De 

vurderer om du skal tas opp. Hvis du ikke får plass på 1.prioritet går det videre til 2.prioritet, og så videre.  

I tillegg til at vertsuniversitetet må si ja, må også utvekslingsoppholdet endelig godkjennes på ESST-

nettverkets ledermøte i midten av november. Der avgjøres det hvor mange studenter hvert enkelt 

universitet skal ta i mot. Ofte får du et foreløpig svar tidlig i november, men du får endelig svar på din 

søknad i slutten av november. 

 

Hvor kan du dra, og hva kan du studere? 

Oversikt over alle utvekslingsavtalene du kan søke på: 

http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/sv/tik/ 

Mer om hvert universitets spesialiseringer: http://esst.eu/ 

Obs: Ikke alle universitetene på esst.eu er mulige å søke på. Forhold deg til den øverste linken. 

Obs II: University Notre-Dame de la Paix heter nå Universitè de Namur. 

http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/sv/tik/
http://esst.eu/
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Språk 

All undervisning og veiledning foregår på engelsk. 

 

Bolig 

Du finner informasjon om hvordan du søker studentbolig på UiOs avtaleside for avtalen du vil reise på. 

 

Viktig om skriving av masteroppgaven på utveksling: 

Du får veileder på vertsuniversitetet. Du får ikke ekstra veiledning fra TIK. 

De fleste andre ESST-universiteter har tidligere innleveringsfrist for masteroppgaven enn UiO. Det betyr at 

utvekslingsstudenter kan måtte levere et fullstendig utkast av masteroppgaven i juli, som avsluttende 

eksamen for utvekslingsoppholdet. Dette er imidlertid kun et utkast. Du får arbeide videre med utkastet og 

levere til vanlig frist ved UiO. 

 

Lykke til! 

 


