
Utveksling høsten 2022
Informasjonsmøte for bachelorstudenter på Europeiske 

språk, Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap



Hvor kan du dra? 

• Vi har egne avtaler som passer for våre studieretninger. Se 

«Studieopphold i utlandet» på nettsiden for din 

studieretning. 

• Det er også mulig å søke på andre avtaler på fakultetet og 

UiO sentralt. 

• Utvekslingsavtaler ved ILOS

• Alle utvekslingsavtaler på UiO

• Utveksling gjennom Erasmus+

https://www.uio.no/studier/program/esal/studieretninger/littvit/utlandet/
https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/hf/ilos/
https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/hf/ilos/
https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaletyper/erasmus/studieopphold.html


Hvordan søke:

• Du søker på utvekslingsavtaler i Søknadsweb

• Du finner våre ILOS-avtaler under UT-HF. 

• Søknadsfrist 15. februar

• Etter svar fra UiO skal du søke til lærestedet i utlandet. 

• Søk om forhåndsgodkjenning av emner

• MERK! Selv om du får opp mange søknadsalternativer betyr ikke det at du er kvalifisert til å 

søke på alle avtaler. Vi ber deg derfor om å se på hvilke avtaler ditt studieprogram anbefaler at 

du søker på, samt oppsøker den enkelt avtaleside for mer detaljert informasjon.

• Trinn for trinn-forklaring på hvordan du søker om utveksling

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


Før du reiser

• Søk om lån og stipend for utvekslingsoppholdet

• Sjekk om du trenger visum eller oppholdstillatelse

• Husk reise/helseforsikring som gjelder for hele perioden du 

er i utlandet

• Du semesterregistrerer deg og betaler semesteravgift ved 

UiO semesteret du er på utveksling

• Dette må du gjøre før du reiser. 

https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/for-du-reiser/index.html


• Vi hjelper deg i søknadsprosessen og svarer på spørsmål, 

samtidig som det vil kreve tid og innsats fra deg å orientere 

deg om emnevalg og hvordan det er i landet og ved 

universitetet du skal til. 



Når du er i utlandet

• Utfylling og signering av Online Learning Agreement 

(Erasmus-avtaler)

• Det er ikke uvanlig at man tar andre emner enn de man 

søkte om forhåndsgodkjenning for. 

• Trygg i utlandet – UiOs råd for sikkerhet under oppholdet

• Dette trenger du å vite når du er på utvekslingsopphold

https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/trygg-i-utlandet/index.html
https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/nar-du-er-i-utlandet/index.html


Etter at du har kommet hjem

• Søke om endelig godkjenning av emner tatt på utveksling

• Del din erfaring som utvekslingsstudent med andre 

studenter

• Etter utvekslingsoppholdet

https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/etter-hjemkomst/index.html


UiO-studenter tips og erfaringer fra utveksling

• UiOs utvekslingsambassadører våren 2022

• Facebook-gruppe for studenter som er, har vært og skal på 

utveksling: UiO: Utveksling 

• Instagramkonto for HF-studenter på utveksling: 

unioslo_hfabroad

https://www.uio.no/studier/utveksling/utvekslingsambassadorer/index.html
https://www.instagram.com/unioslo_hfabroad/


Brexit og Erasmus-avtaler til Storbritannia

• Erasmus+-avtaler med partnere i Storbritannia er foreløpig 

forlenget ut vårsemesteret 2023.

• Det tildeles ikke Erasmusstipend for utveksling til 

Storbritannia fra og med 2022/2023. For høstsemesteret 

2022 vil de som får opptak hos et Erasmus+ 

partneruniversitet i Storbritannia i stedet få tildelt et UiO-

stipend med et engangsbeløp på 10 000 kr. Det er foreløpig 

ikke avgjort om denne ordningen også vil gjelde 

vårsemesteret 2023.



Vi inviterer til et nytt møte etter at dere har fått svar på 

utvekslingssøknaden. 

Da vil vi snakke mer om søknadsprosessen videre. 


