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Ulike avtaler

Avtaler på 3 nivåer: 

• UiO-sentralt

• Fakultet (SV)

• Institutt (PSI)

Stipendprogrammer (Erasmus og Nordplus)

Alle UiO-avtaler: uio.no/studier/utveksling/

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


Når kan du reise på utveksling?
• Du kan utveksle 3., 4., 5. eller 6. semester

• Avlagt minst 60/120 studiepoeng før avreise

• C-snitt (eller bedre)

• Relevante språkferdigheter vektlegges

• Kravene varierer etter hvilke avtaler du søker

• Les informasjonssiden om utveksling på 

programsiden;

uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/utlandet/

http://www.uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/utlandet/


Godkjenning 

• Erstatte konkrete emner i graden: 

- Finne emner i utlandet med overlapp

mot emnene som går semesteret du er 

på utveksling (innhold+omfang)  

– Francisco Pons ansvarlig for faglig 

forhåndsgodkjenning av planlagt 

studieopplegg på utveksling. 

• Du leverer søknad om endelig godkjenning 

av emner når du er tilbake fra oppholdet.



Viktig informasjon

• Søknadsfrist 15. februar for utveksling på 

høstsemesteret. 

• Du søker gjennom SøknadsWeb.  Rangering 

av max to avtaler.

• Du får e-post med svar på søknaden mot 

slutten av februar. Merk: du får kun ett tilbud.

• Svarfrist ca en uke etter det. 

• Etter svarfristen vil du få en e-post fra 

avtaleier som følger opp den videre 

prosessen.



Tips og triks

• Let rundt på avtalesidene og finn ut hvor du 

vil reise.

• Ta gjerne kontakt direkte med «avtaleeier» 

hvis du har spørsmål om avtalen.

• Facebook: «Reisesyk? Utveksling fra PSI»

• Oppsøk veiledning og ikke vær redd for å 

stille spørsmål - vi er her for dere!

https://www.facebook.com/groups/100485590151980/


Påminnelser 1

• University of Sydney holder info-møte ved  

UiO, mandag 21. januar kl 12:15

- Tid: mandag 21 januar 12:15 - 13:00

- Sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

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

arrangementer/informasjonsmote-om-

university-of-sydney.html

(UiO har 4 gratisplasser der høst 2019, og så 

å si ubegrenset med betalplasser).

https://www.uio.no/studier/utveksling/aktuelt/arrangementer/informasjonsmote-om-university-of-sydney.html


Påminnelser 2

• Info-møte om utveksling til University of

California, San Diego (UCSD) 

- Tid: tirsdag 29 januar 13:15 - 14:00

- Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

- UCSD er ett av de 10 beste offentlige 

universitetene i USA. 

- Gjelder utveksling våren 2020, men frist for å søke 

på denne utvekslingsavtalen er allerede 15 feb. 2019

- Øremerkede plasser til UiO studenter til UCSD for 

våren 2020

https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/nord-amerika/usa/ca-sandiego/uio.html

