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Dagens program

• Hvorfor dra på utveksling?

• Når er det best å reise?

• Hvor kan jeg dra?

• Hvordan søker jeg, og hva er prosessen 

videre?



Hva får du igjen for å dra på 

utveksling?

• Du får en ny tilnærming til fagområdet

• Du oppnår personlig vekst

• Knytter nye vennskap og får nye opplevelser

• Du får internasjonal erfaring og nettverk

– Dette vil på mange måter være et karrierefortrinn 

og noe som gjør at du skiller deg ut i blant andre 

jobbsøkere.



Hva får du igjen for å dra på utveksling?

Selvbevissthet.
Tilpasset deg livet i et annet land.

Du oppnår en større kulturell forståelse 

og utvikler sensitivitet ovenfor kulturelle 

forskjeller, mens du lever og studerer i et 

annet land.

Problemløser – «self-

management»
Gjennomgikk en lang søknadsprosess og 

fant et sted å bo i utlandet.

Du viser selvstendighet og utviser gode 

språkkunnskaper når du lever i et annet land, 

og ved å gå gjennom en slik 

søknadsprosess.

«Teamwork» –

initiativrik-

kommunikasjon
Ble involvert på en campus på et 

vertsuniversitet

Du omfavner livet på campus ved å 

involvere deg i sport, kultur, foreninger og 

ulike klubber.

Planlegging og 

organisering. 
Holdt styr på eget budsjett.

Du får bruk for ferdigheter knyttet til 

budsjett og pengebruk for å lage og 

følge et levelig budsjett og holde 

oversikt over diverse utgifter.



Bachelorstudenter kan 

reise på utveksling tredje, 

fjerde og femte semester.

Bachelor i

medievitenskap

http://www.uio.no/studier/program

/medievitenskap/oppbygging/

http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/oppbygging/


Bachelorstudenter kan 

reise på utveksling femte

semester.

Bachelor i

medievitenskap

https://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/oppbygging/


God planlegging = suksess

• Velg et tidspunkt å reise ut hvor det passer i 

graden din

• Legg en plan for studieløpet ditt

• Planlegg på forhånd





Hva er en avtale?

• Mellom en enhet ved UiO (for eksempel IMK) 

og utdanningsinstitusjon i utlandet

• Avtaler på ulike nivå: institutt, fakultet og 

UiO-nivå. Du kan søke på avtaler på alle 

nivåer

• Ulike typer avtaler: Erasmus+ (stipend), 

Nordplus/Nordlys (stipend), og bilaterale 

avtaler



Avtaler ved IMK: 

http://www.uio.no/studier/u

tveksling/avtaler/avtaleeie

re/hf/imk/

http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/hf/imk/


https://www.hf.uio.no/studier/

utland/

https://www.hf.uio.no/studier/utland/


https://www.uio.no/studier/

utveksling/

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


Det tilbys drop-in-veiledning om UiO-avtalene: 

Tirsdag 4. februar 12-14:00

Tirsdag 11. februar 12-14:00

Knutepunktet, Lucy Smiths hus, 1. etasje

Arrangementene finner du i denne oversikten: 

https://www.uio.no/studier/utveksling/aktuelt/arrangeme

nter/

Interessert i å reise på en UiO-avtale?

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl09/
https://www.uio.no/studier/utveksling/aktuelt/arrangementer/


Hva må jeg se etter i en avtale?

• Karakterkrav (oftest C-krav)

• Studiepoengkrav (varierer fra 60 stp til 120)

• Er avtalen for bachelor- eller 

masterstudenter?

• Språk? (Nesten alle har krav om engelsk, som er karakter 4 

fra vgs evt. engelsk test)

• Er avtalen begrenset til ett eller flere fagfelt?

• Semesterstart/-slutt

Har du spørsmål til dette? Kontakt oss på 

studieinfo@media.uio.no

mailto:studieinfo@media.uio.no


BA:

Internship og 

undervisning 2 

dager i uken





https://www.face

book.com/groups

/6033151831046

74/

https://www.facebook.com/groups/603315183104674/


Hvordan søker jeg, og hva er 

prosessen videre?



https://www.uio.no/studier/

utveksling/

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


www.uio.no/studier/u

tveksling/praktisk/

1. Finn ut hvor 

du ønsker å dra

2. Søk innen 

15.februar.

3. Husk at du 

må takke ja til 

plassen.

http://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/


Søknadsfrist 

utveksling 

høsten 2020: 

15.02.20

Søknads

web: 

https://bit.l

y/2LBMg

Yb

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

https://bit.ly/2LBMgYb
https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/soknad/


Veien videre

1. Avtaleeier nominerer deg

2. Du får tilsendt informasjon fra ditt 

utenlandske universitet, og må søke via 

deres søknadsportal

a) Emnevalg 

3. Søke om forhåndsgodkjenning (UiO)

4. Visum og oppholdstillatelse

5. Bolig 

6. Finansiering, forsikring, semesteravgift og 

semesterregistrering ved UiO



Hvem kan jeg snakke med?

• Utvekslingsavtalene administreres på ulike 

nivåer på UiO:

– UiO sentralt (Knutepunktet)

– Fakultet 

– Institutt (IMK: studieinfo@media.uio.no)

På nettsiden til hver avtale står det spesifisert hvem 

som er «eier» - og de kan også kontaktes for 

informasjon og veiledning.

mailto:studieinfo@media.uio.no


Spørsmål?

studieinfo@media.uio.no

Avtal time til veiledning eller kom innom i 

treffetiden

mailto:studiekonsulent@media.uio.no


Hva får du igjen for å dra på 

utveksling?

• Du får en ny tilnærming til fagområdet

• Du oppnår personlig vekst

• Knytter nye vennskap og får nye opplevelser

• Du får internasjonal erfaring og nettverk

– Dette vil på mange måter være et karrierefortrinn 

og noe som gjør at du skiller deg ut i blant andre 

jobbsøkere.



Hva får du igjen for å dra på utveksling?

Selvbevissthet.
Tilpasset deg livet i et annet land.

Du oppnår en større kulturell forståelse 

og utvikler sensitivitet ovenfor kulturelle 

forskjeller, mens du lever og studerer i et 

annet land.

Problemløser – «self-

management»
Gjennomgikk en lang søknadsprosess og 

fant et sted å bo i utlandet.

Du viser selvstendighet og utviser gode 

språkkunnskaper når du lever i et annet land, 

og ved å gå gjennom en slik 

søknadsprosess.

«Teamwork» –

initiativrik-

kommunikasjon
Ble involvert på en campus på et 

vertsuniversitet

Du omfavner livet på campus ved å 

involvere deg i sport, kultur, foreninger og 

ulike klubber.

Planlegging og 

organisering. 
Holdt styr på eget budsjett.

Du får bruk for ferdigheter knyttet til 

budsjett og pengebruk for å lage og 

følge et levelig budsjett og holde 

oversikt over diverse utgifter.



Masterstudenter kan 

reise på utveksling i 

andre og/eller tredje

semester

Alternative studieløp med utveksling:

Medievitenskap Journalistikk



Political

Communication: 

Nordic 

Perpectives



Screen Cultures



Hva er en avtale?

• Mellom en enhet ved UiO (for eksempel IMK) 

og utdanningsinstitusjon i utlandet

• Avtaler på ulike nivå: institutt, fakultet og 

UiO-nivå. Du kan søke på avtaler på alle 

nivåer

• Ulike typer avtaler: Erasmus+ (stipend), 

Nordplus/Nordlys (stipend), og bilaterale 

avtaler



Avtaler ved IMK: 

http://www.uio.no/studier/u

tveksling/avtaler/avtaleeie

re/hf/imk/

http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/hf/imk/


https://www.hf.uio.no/studier/

utland/

https://www.hf.uio.no/studier/utland/


https://www.uio.no/studier/

utveksling/

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


Det tilbys drop-in-veiledning om UiO-avtalene: 

Tirsdag 4. februar 12-14:00

Tirsdag 11. februar 12-14:00

Knutepunktet, Lucy Smiths hus, 1. etasje

Arrangementene finner du i denne oversikten: 

https://www.uio.no/studier/utveksling/aktuelt/arrangeme

nter/

Interessert i å reise på en UiO-avtale?

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl09/
https://www.uio.no/studier/utveksling/aktuelt/arrangementer/


Hva må jeg se etter i en avtale?

• Karakterkrav (oftest C-krav)

• Studiepoengkrav (varierer fra 60 stp til 120)

• Er avtalen for bachelor- eller 

masterstudenter?

• Språk? (Nesten alle har krav om engelsk, som er karakter 4 

fra vgs evt. engelsk test)

• Er avtalen begrenset til ett eller flere fagfelt?

• Semesterstart/-slutt

Har du spørsmål til dette? Kontakt oss på 

studieinfo@media.uio.no

mailto:studieinfo@media.uio.no


BA og MA:

Emner innen 

film, journalistikk 

og/eller 

medievitenskap.





https://www.face

book.com/groups

/6033151831046

74/

https://www.facebook.com/groups/603315183104674/


Hvordan søker jeg, og hva er 

prosessen videre?



https://www.uio.no/studier/

utveksling/

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


www.uio.no/studier/u

tveksling/praktisk/

1. Finn ut hvor 

du ønsker å dra

2. Søk innen 

15.februar.

3. Husk at du 

må takke ja til 

plassen.

http://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/


Søknadsfrist 

utveksling 

våren 2020: 

15.02.20

Søknads

web: 

https://bit.l

y/2LBMg

Yb

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

https://bit.ly/2LBMgYb
https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/soknad/


Veien videre

1. Avtaleeier nominerer deg

2. Du får tilsendt informasjon fra ditt 

utenlandske universitet, og må søke via 

deres søknadsportal

a) Emnevalg 

3. Søke om forhåndsgodkjenning (UiO)

4. Visum og oppholdstillatelse

5. Bolig 

6. Finansiering, forsikring, semesteravgift og 

semesterregistrering ved UiO



Hvem kan jeg snakke med?

• Utvekslingsavtalene administreres på ulike 

nivåer på UiO:

– UiO sentralt (Knutepunktet)

– Fakultet 

– Institutt (IMK: studieinfo@media.uio.no)

På nettsiden til hver avtale står det spesifisert hvem 

som er «eier» - og de kan også kontaktes for 

informasjon og veiledning.

mailto:studieinfo@media.uio.no


Spørsmål?

studieinfo@media.uio.no

Avtal time til veiledning eller kom innom i 

treffetiden

mailto:studiekonsulent@media.uio.no


JOUR4900 Internasjonalt prosjektsemester

Tilgjengelig for masterstudenter ved IMK. I ett semester 

arbeider du ved en norsk utenriksstasjon samtidig som 

du skriver en semesteroppgave. 30 studiepoeng.



JOUR4900 Internasjonalt prosjektsemester (MA)

• Hospitant ved en norsk ambassade, konsulat 

eller delegasjon. 

• Internasjonal mediefaglig erfaring.

• Semesteret består av en praksisdel og en 

faglig del

• 30 studiepoeng

• Andre eller tredje semester



På denne nettsiden finner dere et interaktivt kart med informasjon om hvor i 

verden studenter har vært i praksis. Medievitenskap og journalistikk er 

markert som gul.

http://www.hf.uio.no/studier/karriere/underveis/praksis/interpro-kart.html


Våre masterstudenter har hatt praksis ved:

- FN-delegasjonen i Genéve

- FN-delegasjonen i New York

- Generalkonsulatet i New York

- Ambassaden i Washington D.C.

- Ambassaden i Manila

- Generalkonsulatet i Shanghai

- Ambassaden i Ottawa

- Ambassaden i London

- Ambassaden i København

- Norges delegasjon til Europarådet, Strasbourg



Søknadsfrist 1.mars kl. 12:00

• Fyll ut et eget søknadsskjema og lever det 

sammen med:

• En personlig søknad på engelsk på ca én side per 

stasjon du søker deg til

• CV (på engelsk)

• Karakterutskrift (på engelsk)

 Disse tre skal utgjøre en pdf.fil per stasjon.

• Søknaden(e) sendes til 

studieinfo@media.uio.no som en pdf.fil per 

stasjon, i tillegg til det utfylte skjemaet.

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/JOUR4900/soknadsskjema-jour4900_2017.pdf
mailto:studieinfo@media.uio.no


AIC – Academic Internship Council

• Praksisopphold i Berlin, London og New York med AIC

• AIC behandler din søknad og finner praksisplass til deg. 

Praksisplassen kan være i en bedrift, organisasjon eller virksomhet, 

offentlig eller privat.

• Du betaler en programavgift til AIC. Programavgiften dekker personlig

veiledning om praksisplassering, garantert praksisplass, oppfølging

underveis i oppholdet, workshops, nettverks-, kultur- og

arbeidslivsarrangementer i regi av AIC i løpet av oppholdet ditt, visum

til USA (for praksis i USA).

• Programavgiften for semesteropphold støttes som skolepenger av

Lånekassen.

• Du kan velge å organisere bolig selv eller AIC kan organisere bolig for 

deg.

NB! Søknadsfrist 15.02!



Spørsmål?

studieinfo@media.uio.no

Avtal time til veiledning eller kom innom i 

treffetiden

mailto:studiekonsulent@media.uio.no

